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Kultuuriraha on
osa rahakultuurist
Spordis ega kultuuris ei
ole raha õnnestumise
pant, kuid see avab uksed ja loob võimalused.
Kuidagi on läinud nii, et
ei taheta eriti rääkida kultuurist ja rahast üheskoos.

LK 2

Konsultatsioonifirma Hendrikson & Ko poolt välja pakutud 17 tõmbekeskust tõmmati maavalitsuses koomale – Harjumaale jäi alles 11. Laagrit ei määratletud
tõmbekeskusena kummaski versioonis, samas nimetati mõlemal juhul seda oluliseks ja arengupotentsiaaliga teenusekeskuseks.
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Avandi ja Sepa aastalõpu „Tujurikkuja“ saates sõitis tõmbekeskus ülesvuntsitud
bussi ja punase vaiba näol kaugemate kantide inimeste juurde kohale, kaasas
ametkond riigijuuksurist maksuhaldurini. Kas situatsioonis, kus ekspertgrupid
Laagri tõmbekeskuse staatusest ilma jätsid, hakkab Saue valda ka sarnane
riigibuss sõitma, et kohapeal puuduolev koju kätte tuua?

!(

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD
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etsembris saatis maavanem Siseministeeriumile
Harjumaa keskustevõrgu
uuringu tulemused, mis määratleb
Harjumaal kokku 11 tõmbekeskust ja mis saab olema tõenäoliselt
aluseks paljuräägitud haldusreformile.
Tõmbekeskusteks on Tallinna linn, Keila linn, Maardu linn,
Haabneeme alevik, Saue linn,
Tabasalu alevik, Jüri alevik, Kose
alevik, Kehra linn, Paldiski linn ja
Kuusalu alevik.
Hendrikson & Ko, kelle uuringuandmete põhjal maavanem
oma ettepaneku vormistas, paigutas tõmbekeskusteks algselt 17
omavalitsust, aga maavalitsuses

tõmmati see nimekiri koomale.
Laagrit ei määratletud tõmbekeskusena ei uuringutulemustes ega
maavanema ettepanekus, samas
nimetati mõlemal juhul seda oluliseks ja arengupotentsiaaliga teenusekeskuseks.
Mida tähendab tõmbekeskus?
Lihtsustatult öelduna on tõmbekeskus selline koht, kus elu käib.
Seal elab vähemalt 1000 elanikku
TIIT OIDJÄRV:

“Meetod on peamiselt
tagasivaatav, tuleviku
dimensioon on suhteliselt nõrgalt esindatud”

ja tagamaal veel 5000. Seal pakutakse erinevaid era- ja avaliku sektori teenuseid, kohapeal on töökohad, kauplused, lasteaiad, koolid,
raamatukogud, postkontorid jne.
Selline definitsioon tuleb Siseministeerumi poolt välja töötatud
juhendist ja oli üheks sisendiks ka
Hendrikson & Ko läbiviidud uuringule. „Peamised küsimused,
millele püüdsime uuringuga vastust leida, oli, kus inimesed elavad,
töötavad ja liiguvad ning kus paiknevad teenused,“ kirjeldab Tiit
Oidjärv Hendrikson & Ko-st.
Lisaks võeti uuringus arvesse
ka varasemaid Harjumaa tõmbekeskuste, elanike liikumismahtude
(kodu-töö, kodu-vaba aeg) uuringuid, rahvaloenduse andmeid.
„See on üks võimalus tekitada
funktsionaalset hierarhiat, aga sellel on ka oma puudused. Meetod
on peamiselt tagasivaatav, tulevi-

Nutiseadmed
koolitundi – Laagri
Kool saab sügisest
klassikomplekti
jagu tahvelarvuteid
„Iseseisval tegutsemisel
võib tahvelarvuti jääda
lapse jaoks vaid mänguvidinaks, aga selle abil
saaks muuta koolis õppimise ja õpetamise palju
mitmekesisemaks,“ leiab
haridustehnoloog Kairi
Jaaksaar.

LK 7

TÕMBEKESKUSTEKS ON...
... Tallinna linn, Keila linn, Maardu linn, Haabneeme alevik,
Saue linn, Tabasalu alevik, Jüri
alevik, Kose alevik, Kehra linn,
Paldiski linn ja Kuusalu alevik.

ku dimensioon on suhteliselt nõrgalt esindatud,“ nendib Oidjärv.
Selle meetodi alusel kaardistati
Harjumaa kõikides omavalitsustes
suuremaid asustusüksusi. Erinevad komponendid omasid analüüsis erinevat kaalu: näiteks postkontori olemasolu andis 2,5 punkti,
põhikool 10 punkti, kui asula on
oma elanikele ka peamiseks töölkäimise kohaks, siis 20 punkti.

JÄTKUB LK 9

Täiendav
digisilm Laagri
keskuses
Netikaamerate
kaudu
on koduselt arvutikuvarilt kena kaeda, kuidas
toonekurg muneb ja
muu loodusrahvas oma
igapäeva elu elab, aga
sama digitehnikat saab
rakendada ka distsiplineerimaks ja tuvastamaks
pahalasi, kes aleviku peal
kurjade kavatsustega ringi käivad.

LK 8
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Volikogus 19. detsembril
• Vallavalitsuse palgaliseks liikmeks määrati Indrek
Eensaar.
• Saue valla 2013. aasta lisaeelarve.
• Saue valla 2014. aasta eelarve II lugemine.
• Saue Vallavolikogu 28. veebruari 2013 otsuse nr 10
„Saue Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu kinnitamine“ muutmine.
• Annetuste kogumise, arvelevõtmise ning jaotamise
tingimused ja kord.
• Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes
vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise
kord.
• Saue Vallavolikogu 26. septembri 2013 otsuse nr 61
„Nõusoleku andmine riigihanke “Saue valla kruusateede hooldus 2014-2017“ korraldamiseks“ muutmine.
• Saue Vallavolikogu 30. mai 2013 otsuse nr 35 „Nõusoleku andmine hoonestusõiguse seadmise eellepingu sõlmimiseks“ täiendamine.
• Alliku küla Tootsi tee 13 ja lähiala detailplaneeringu
kehtestamine.
• Alliku küla Mäe 1 kinnistu ja lähiala osaline kehtestamine.

Head uut

2014. aastat!
Aastavahetus on ikka aeg,
kus meenutatakse olnut ja
seatakse sihte uueks aastaks.
2013 ei olnud Saue vallale kehv aasta. Eelarvega võetud
plaanid said üldjoontes täidetud ja mõneski osas ületatud. Oleme panustanud palju infrastruktuuri arengusse,
loonud juurde lasteaia- ja koolikohti. 2014. aasta alguses
saabub üle pika aja selline olukord, et lasteaia kohtadest
meil puudust ei ole. Loodame ja tegutseme selle nimel,
et meil oleks ka tulevikus igale meie lapsele koht lasteaias
olemas.
Me oleme seisnud ja hoolitseme edaspidi selle eest,
et meie valla lapsed saaksid hea põhihariduse. Töötame edasi selle nimel, et koolid, kus meie lapsed käivad,
tunneksid valla tuge ja saaksid keskenduda tähtsaimale – hariduse andmisele. Vallavolikogu teeb kõik endast
oleneva, et inimene Saue vallas elades tunneks rahulolu
ja kindlustunnet, mis lubab mitte erutuda igast naaberomavalitsuse populistlikust otsusest ja hinnata seda, mis
toimub meie enda lähikonnas.
Uueks aastaks soovin, et hooliksime natuke rohkem
oma naabrist, sest kui naabril läheb hästi, siis läheb ka
meil kõik korda. Võtame minevikust väärtusliku ja järgimisväärse ning kasutame, täiustame seda täna, mõeldes
eelkõige tulevikule.

SAUE VALLALEHT

Koduvald

FINANTS

Kultuuriraha on osa rahakultuurist
Spordis ega kultuuris ei ole raha õnnestumise pant, kuid see
avab uksed ja loob võimalused. Kuidagi on läinud nii, et ei
taheta eriti rääkida kultuurist ja rahast üheskoos – neid kaht
pigem vastandatakse, kui nähakse sõpradena.
KAIJA VELMET
kultuurinõunik

E

ks ühelt poolt kindlasti on õigus
neil, kes ütlevad, et õige kultuur
eksisteerib rahast sõltumatult,
kuid kuna me elame ja loome ühiskonnas, kus rahaga arveldamine ja sellega
arvestamine on möödapääsmatu, tuleb
neid kaht nähtust paratamatult ka üheskoos käsitleda.
Seda, mis on raha, teame vist enamvähem kõik, kas me sellega targalt ümber oskame käia, on teine teema. Aga
mis on kultuur? Ühtset mõistet kui
sellist ei olegi. Kõik mõtlemise, käitumise ja tootmise viisid, mida antakse
põlvest-põlve edasi kas suuliselt, kirjalikult, arhitektuuri vms moel ehk mittegeneetiliselt, ongi kokkuleppeliselt
kultuur. Seega on kultuur ühtviisi nii
viiulimäng, teater, kino kui ka lauakombed ja üksteisest lugupidamine. Omamoodi kultuur on ka see, kas ja kuidas
ühiskond väärtustab kultuuri ja oma
suhtumist saab näidata kultuuri rahaliselt toetades.
Saue vallas on erinevad kultuurilise
tegevuse toetamise viisid ja võimalused,
mis on kokku võetud kolme erinevasse
õigusakti ja need omakorda on üleval
valla kodulehel. Õigusakte ümber jutustama siinkohal ei hakka, kuid väike kokkuvõte kultuuri rahastamise skeemidest
oleks ehk asjakohane. Nagu riigis, nii ka
Saue vallas on kultuurielu korraldajaks
kolmas sektor või valla allasutus, kuid
mitte vallavalitsus või kultuurinõunik.
See on igati mõistlik praktika, kuna
esiteks teavad kohalikud inimesed ise
kõige paremini, milliseid üritusi-ettevõtmisi just nende külas või piirkonnas

oleks vaja korraldada ning teiseks on
vabaühendustel lisarahastuse leidmiseks
kordades suuremad võimalused, kui
seda on omavalitsusel.
Saue vald toetab kuni 5% ulatuses
valla eelarvesse planeeritud tulumaksu
laekumisest kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevusi. Vallapoolsest
kultuuri rahastamisest rääkides tuleb
kindlasti tähele panna, et räägime toetustest, mitte kogu teenuse kinnimaksmisest. Saue vallal on erinevad toetuse
liigid – tegevustoetus, projektitoetus,
ühekordne toetus ning andeka sportlase toetus. Neist kaht esimest saab taotleda kord aastas, esitades 31. augustiks
järgmise kalendriaasta toetuse taotluse.
Saue valla külad on jagatud I, II ja III
tasandi tõmbekeskusteks ning vastavalt
sellele on külakeskustele ette antud piirmäär ehk maksimaalne summa, mida
on võimalik vallalt taotleda. Lisaks tegevuskuludele, mis kajastuvad toetuste
tabelis, maksab vald külakeskuse või
seltsimaja ülalpidamisega seotud majanduskulud (küte, elekter jms) ehk siis
numbrid, mida tabelis näete, ei kajasta
kogu vallapoolset toetust, vaid tabelis
on toodud tegevustoetuse kulud ehk
siis kulud tööjõule ja ühisüritustele ning

Omamoodi kultuur on
ka see, kas ja kuidas
ühiskond väärtustab
kultuuri ja oma suhtumist saab näidata
kultuuri
rahaliselt
toetades.

sellele lisanduvad veel külakeskuste/
seltsimajade majandamiskulud.
Projektitoetuste
ülempiir
on
3 200 eurot aastas ja projektitoetusi saavad vallalt küsida kõik vallas tegutsevad
vabaühendused.
On veel ühekordse toetuse taotlemise võimalus. Ühekordne toetus on
ette nähtud kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja ürituse ühekordseks
korraldamiseks, uue idee algatamiseks
või mõnest fondist rahastatava projekti
kaasfinantseerimiseks. Ehk siis on see
meede, mis aitab ellu viia häid ideid,
mida ei olnud võimalik ette näha enne
eelmise kalendriaasta 31. augustit ehk
projektitoetuse taotluse esitamise tähtaega. Ühekordse toetuse ülempiir on
1 600 eurot ja seda saab taotleda aastaringselt, kuid taotlus tuleb esitada
hiljemalt 1 kuu enne ürituse toimumist.
Kokku on valla eelarves ette nähtud
10 000 eurot ühekordse toetuse maksmiseks.
Andeka sportlase toetuse taotlusi
võetakse samuti vastu aastaringselt ja
ka andeka sportlase toetuse piirmäär
on 1 600 eurot. Sportlaste taotlusi vaeb
vallavalitsus iga kvartali viimasel vallavalitsuse istungil, seega neli korda aastas.
Saue valla andekaid sportlasi on vallal
võimalik toetada eelarveaasta jooksul
summa summarum 10 000 euroga.
Allolevas tabelis on ära toodud valla
toetused vabaühendustele ehk siis selle
tabeli näol ei ole tegemist tervikülevaatega valla kulutustest kultuurivaldkonnale. Lisaks vabaühendustele on kultuurivaldkonna kuludeks seltsimajade
majandamiskulud, raamatukogud, Saue
valla Kultuurikeskus, kulud Saue valla
laste huvialategevusele, vallaüleste ürituste korraldamiskulud (nt jüriööjooks,
rattaretk jms) ja palju muud.

2014. AASTA EELARVEST JAGATAVAD TOETUSED VABAÜHENDUSTELE KULTUURI-, SPORDI-, NOORSOOTÖÖ JA
VABAAJA TEGEVUSTE KORRALDAMISEKS:

MTÜ, SA VÕI SELTSING

PROJEKT

SUMMA

MTÜ Kiia Küla Noortekeskus

tegevustoetus 2014

1300

MTÜ Maidla Külaselts

tegevustoetus 2014

5436

Ääsmäe Kultuuri ja Spordi SA

tegevustoetus 2014

26649

MTÜ Rahvaspordiklubi Kuuse

tegevustoetus 2014

18000

Ääsmäe pensionäride ühendus Sügis

tegevustoetus 2014

3200

MTÜ Ääsmäe Külakogu

tegevustoetus 2014

23721

MTÜ Eakate selts Sügiskuld

tegevustoetus 2014

3200

MTÜ Tuula Tutulus

tegevustoetus 2014

6865

MTÜ ENS Pihlamari

projektitoetus: Saue valla Laagri piirkonna eakate vaba aja tegevus

2500

MTÜ Hüüru Külaselts

tegevustoetus 2014

7020

MTÜ Vanamõisa Küla

tegevustoetus 2014

35741

MTÜ Saue-Jõgisoo Haridusselts

tegevustoetus 2014

10288,8

Veskitammi tee 4, Laagri,
Saue vald, Harjumaa
tel: 654 1156, 525 4146
e-post: annely.sumre@sauevald.ee

Laagri Male Arendamise ja Edendmise
Keskus-klubi MTÜ

projektitoetus: male propageerimine, maleürituste korraldamine,
malevõistlustel osalemine

2900

Seltsing Aroonia

projektitoetus 2014, naisansambel Pihlamari tegevus 2014. aastal

1122

Reklaamisoov esitada e-posti
aadressil reklaam@sauevald.ee

MTÜ Segakoor Wannamoisa

projektitoetus: segakoor Wannamoisa XXVI üldlaulupeo
ettevalmistuskulud

3175

MTÜ Hüüru R&C Klubi

projektitoetus: vabatahtlik tuletõrje 2014. aastal

1500

Kohaliku ettevõtluse toetamise eesmärgil on Saue
valda registreeritud ettevõtjatele reklaami esitamine
vallalehes ca 50% soodsam

Kadi Roosipuu

Töösõppe projekt

762

Jõgisoo Vabaajakeskus MTÜ

projektitoetus: Jõgisoo küla ja selle ümbruse noorsootöö
tegevustoetus 2014. aastal

3200

REIN RIGA
Volikogu esimees

SAUE VALLALEHT KODUVALD

Toimetus:

Koduvald

3

NR 1
JAANUAR 2014

SAUE VALLALEHT

FINANTS

2014. aastal eelarve tulud kasvavad ja
investeeringute tase püsib kõrgel
tegevuse tulud (2013-2014)

Detsembrikuu volikogu istungil
Saue Vallavalitsuse 2014. aasta eelarve eelnõud.
2014 loeti teist korda
2013

ulud
MARGUS
RANDMA
rahandusaupade ja teenuste
osakonna juhataja

T

eisele

lugemisele

eelnes

1. Põhitegevuse tulud (2013-2014)
8 803 640
8Põhitegevuse
317 655 tulud (2013-2014)
2014
2013
Maksutulud
8 803 640
8 317 655
8 317 655 Tulud kaupade ja teenuste
8 317 655
müügist
520 809
473 775
9 000 000
Saadavad
toetused
520
809
473
775
tegevuskuludeks
1 329 738
1 283 538
Põhitegevuse kulude kasvul on

põhitegevuse kulude maht on
9,46 miljonit eurot, võrdluseks oli
2013. aasta II lisaeelarves see näitaja
8,90 miljonit eurot.

8 803 640
8 000 000
77 000
0
ad000
toetused 9. detsembriks muudatus- objektiivsed põhjused. Nimelt on Muud7 000tegevustulud
000
10 731 187
ettepanekute
esitamine eelarve eelnõusse planeeritud pe6 000 000
volikogu komisjonidelt, liikmetelt dagoogide
kuludeks
1 329palgafondi
738 tõus 5%. Pal- 1 283
538
5 000 000
8 803
640
0 000 ja vallavalitsuselt.
Esitatud
muu- gatõusu täpne realiseerimine sõltub
datusettepanekute põhjal koostas riigieelarve hariduskulude jaotu4 000 000
egevustulud
77 000
80
235
vallavalitsus eelarve tervikeelnõu. sest, mille Vabariigi Valitsus kinni3 000 000
tab eeldatavasti veebruari esimestel
0 000 Volikogu kinnitas ära tervikeelnõus 10
2 000 000
731 187
10 155
203

0 000

00 000

00 000

00 000

00 000

esitatud
muudatusettepanekud,
misjärel saatis eelarve eelnõu kolmandale lugemisele jaanuari volikogu istungile.
Kolmandale lugemisele vastuvõtmiseks saadetud Saue valla
2014. aasta eelarve eelnõus ületavad
jooksvad tulud märgatavalt jooksvaid kulusid. Tulude ja kulude vahe
(põhitegevuse tulem) moodustab
11,90% põhitegevuse tuludest,
mida saab lugeda igati heaks näitajaks investeerimisvõimekuse tagamiseks. Pikaajalises plaanis võiks see
näitaja olla aga isegi veel kõrgem, ca
16% – see tagaks tulevikus Saue
Vallavalitsusele võimekuse kasutada
ära maksimaalselt seaduses lubatud
netovõlakoormuse piirmäära.
Vastavalt kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seadusele
(KOFS) koosneb eelarve põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude,
investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade
muutuse eelarveosast. Sellest jaotusest lähtuvalt on järgnevalt
toodud
1 008
750
ka ülevaade 2014. aasta kinnitamisele minevast eelarvest.

000 000

0

2014

2014
2013

2013

80 235
10 155 203

473 775

1 283 538

päevadel. Ka tõuseb vallavalitsuse
80 235
1 000 000
ning allasutuste (sh ka Laagri Hari520 809
0
dus- ja Spordikeskus OÜ) personali
1 329 738
77 000
palgafond läbivalt ca 5% võrra. SeeMaksutulud
juures tuleb täpsustada, et allasuTulud kaupade ja
tuste palgafondide lõplik jaotus jääb
teenuste müügist
Saadavad toetused
tegevuskuludeks
allasutuse juhtide otsustada. Seega
Muud tegevustulud
saabub lõplik selgus töötasude
tõusu osas eeldatavasti 2014. aas- Majandus
Põhitegevuse kulud
(2013-2014)
966 045
843 867
ta esimestel kuudel. Eelarve ei ole Keskkonnakaitse
173 600
173 600
200 210
otseselt töötasude tõusu kehtestav Elamu- ja kommunaalmajandus 210 110
2014
5 500 000
5 445
6 875
2013
dokument, aga loob selleks võima- Tervishoid
4
500
000
Vabaaeg ja kultuur
641 850
626 485
5 104 869
2. Põhitegevuse kulud (2013-2014)
3
500
000
lused.
Haridus
5 473 799
5 104 869
851 490
14 275
2
500
000
1 013 642
1 084 919 843 867
Suurem sisuline muutus on Sotsiaalne kaitse
1 500 000
173 600
9 459 169
8 906
589
200 210
2014
2013
6 875
eelarve hariduse osas, kus võr500 000
626 485
1 084 919
Üldised
Valitsussektori
teenused
951 913
851 490
-500
000
951 913
reldes 2013. aastaga suureneb
22 765
966 045
Avalik kord ja julgeolek
22 765
14
275
173 600
kulu 2013. aasta lõpus avatud ja
210 110
5 445
641 850
2014. aastal avatavatele lasteaiarüh5 473 799
1 013 642
madele ning suureneb ka sihtfinantseerimise kulu Laagri Haridus- ja
Spordikeskus OÜ-le uute klassikomplektide avamisest.

473 775

520 809

1 283 538

1 329 738

MaksutuludInvesteeringute tase püsib kõrgel Investeerimistegevuse graafik (2013-2014)
1 478 813
Eelarve üheks tähtsaimaks osaks
Tulud
kaupade ja
on investeerimistegevus.
Investeerimistegevus ei ole 2014. aasteenuste
müügist
tal sedavõrd aktiivne,
kui see oli
Saadavad toetused
2013. aastal. Üheks põhjuseks on
asjaolu, et võrdlusaasta 2013 oli
tegevuskuludeks
1500000

1300000

77 000

1 478 813

1 008 750

1100000

900000

700000
500000
300000
100000
-100000

23 200

448 000

Muud tegevustulud

viimaste448
aastate
Põhitegevuse tulud suurenevad
191 350
000üks suurimaid in111 000
vesteeringute-aastaid,
kus
investeeSaue valla
2014.
aasta
eelarve
põhi27 590
23 200
35000
7 600
tegevuse tulude maht on 10,73 mil- ringute osatähtsus oli eelarves eba770001
191 350
1134000
jonit eurot – seda on 5,7% rohkem tavaliselt kõrge. Valmis ju Tuleviku
72500
132000
79300
tänava lasteaed, suur osa torustiku 111 000
kui 2013. aasta II lisaeelarve järgi.
128400
27 590
11800
Tavapärastest tuludest suureneb ehitusest, kergliiklusteed, tehti ku35000
absoluutsummas enim tulu tu- lutused Laagri Kooli laiendamise7 600
le. Saue valla investeeringute maht
lumaksust. Kuid1134000
siiski on eelarve770001
aastal 2,36 milmõõdukalt konservatiivne, mida kokku on 2014.
72500
132000
näitab asjaolu, et tulumaksu-tu- jonit eurot (sh on arvestatud ka
79300
2014
lu prognoosimisel ei ole arvesta- sihtfinantseerimisi põhivara soeta128400
tud maksumaksjatest elanike arvu miseks). Erinevalt varasematest aas11800
2013
suurenemisega.
Tulumaksu-tulu tatest ei ole ette näha 2014. aastal
planeerimisel on aluseks võetud EL-i struktuurifondidest saadavaid
Rahandusministeeriumi nominaal- olulisi toetusi investeerimistegevupalga kasvu prognoos. Tulumak- seks, mis põhjendab ka väiksemat moodustavad lõviosa heitveekäit- sid. Netopositsioonis suurenevad tuluallika, üksikisiku tulumaksu
su-tulu mahtu on eelarves tõstnud investeeringute mahtu 2014. aastal. luse (0,77 miljonit eurot), maantee- 2014. aastal valla võlakohustused täitmiseks kujunes kokkuvõttes
7 944 827 eurot.
ka riigilt laekuva tulumaksu osa EL-i toetuste mahu vähenemine on transpordi (1,13 miljonit eurot) ja ca 0,9 miljonit eurot.
Seega suudeti 2013. aastal saavuprotsendi suurenemine, millega riik muuhulgas tingitud 2014. aastaks muu elamu- ja kommunaalmajankompenseerib maamaksu kaotamist lõppenud EL-i eelarveperioodist duse tegevuse (0,10 miljonit eurot) 2013. aasta tulumaksu-eelarve tada ootusi ületav põhitegevuse tulemi tase, mis vastavalt kinnitatud
täitumine
ja asjaolust, et uue finantseerimis- investeeringud.
elamumaalt.
Peale 2014. aasta eelarve vastu- eelarvele peaks suurusjärgus samale
Tulud kaupade ja teenuste müü- perioodi meetmed pole veel avaneInvesteeringud on võimalikud võtmist kinnitati aasta viimasel tasemele ulatuma ka 2014. eelgist suurenevad 9,93%. Suurenemi- nud.
volikogu istungil ka 2013. aasta arveaastal. 2013. aasta eelarve
Eelarve investeeringute osas va- võlakoormuse suurendamisel
se põhjuseks on eelkõige osalustasuväljaminekud
investee- eelarve muudatus (II lisaeelarve). täitumise valguses on koostatud
de suurem laekumine 2013. aastal jab märkimist, et heitveeprojektid Kuna
avatud ja 2014. aastal avatavatest teostatakse suures osas Saue Valla- ringuteks on suuremas summas Eelarve muutmisega ei muudetud 2014. aasta eelarve eelnõuga seatud
valitsuse tütarettevõtja Kovek AS-i kui põhitegevuse tulem, siis on oluliselt eelarve kulude kogumah- plaanid jõukohased. 2014. aasta
lasteaiarühmadest.
kaudu, kes plaanib investeeringute 2014. aasta investeeringute katte- tu, muudeti peamiselt erinevate eelarve saab olema tugev – arenguPõhitegevuse kulude taga hari- teostamiseks taotleda aasta sees allikaks põhitegevuse tulemi kõrval tegevusalade alaeelarveid vastavalt le suunatud ja samas ka sotsiaalselt
jooksvalt lisavahendeid struk- ka laenuvahendid. Samas on vaja nii nagu sündis 2013. aasta eelar- vastutustundlik.
duse kulude ja töötasude kasv
Saue valla 2014. aasta eelarve tuurfondidest. Investeeringutest maksta tagasi ka juba võetud laenu- ve tegelik täitumine. Valla peamise

Valitsussektori teenused
kord ja julgeolek

80 23

2014
2013

2. Põhitegevuse kulud (2013-2014)

2014
951 913
22 765

2013
851 490
14 275
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL DETSEMBRIS 2013 KEHTESTATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:
Saue Vallavalitsuse 3.12.2013 korraldusega nr 780 kehtestati Alliku külas Tammelehe tee 27 (katastritunnusega 72701:001:0371,
suurusega 1 684 m², sihtotstarve
elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
määrata kinnistule ehitusõigus ja
hoonestustingimused ühe kahe
korteriga elamu ja abihoonete
rajamiseks. Ühtlasi on detailplaneeringus määratud üldised
maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline
lahendus. Kinnistu asub Saue Vallavolikogu 22. aprilli 2004. aasta otsusega nr 031 kehtestatud
Metsavahi, Tamme-1 ja Tamme-3
kinnistute detailplaneeringu alal
(Metsavahi elamurajoon), millega määrati kinnistule ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone
rajamiseks, ehitusaluse pinnaga
kokku kuni 250 m². Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtiva detailplaneeringuga
ette nähtud ehitustingimusi st
kavandatakse kinnistule rajada
üksikelamu asemel kahe korteriga elamu, suurendada kinnistul
hoonete ehitusalust pinda kuni
300 m²-ni ning planeeritakse kuni
kaks abihoonet, kõrgusega kuni
5,0 m. Planeeringuga kinnistu piire ja maakasutuse sihtotstarvet
ei muudeta. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala
tiheasustusalas ning planeeritava
maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering ei
sisalda Saue valla üldplaneeringu
muutmise ettepanekut. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,17 ha.
Saue Vallavalitsuse 17.12.2013
korraldusega nr 808 kehtestati
Laagri alevikus Kärbi 2 (katastritunnus 72701:005:0271, suurusega 0,58 ha, maatulundusmaa

100%) kinnistu ja sellega piirneva reformimata maa-ala detailplaneering.
Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu maasihtotstarbe äri-,
tootmis- ja transpordimaaks ning
määratakse ehitusõigus kuni kahe
3-korruselise äri- ja tootmishoone
rajamiseks, kõrgusega maapinnast kuni 14,0 m. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised
maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline
lahendus. Üldplaneeringu kohaselt paikneb detailplaneeringuks
taotlev maa-ala tiheasustusalal,
maakasutuse juhtfunktsiooniga
äri- ja tootmismaa. Planeeringu
ala vahetuse lähedusse jäävad
hoonestatud tootmis- ja ärimaa
krundid. Planeeritav ala on suurusega ca 0,68 ha. Kärbi 2 kinnistu piirneb reformimata maaga
(suurusega 981 m²), millel asub
olemasolev juurdepääsutee. Detailplaneeringuga on ette nähtud
reformimata maal paiknevale olemasolevale tänavalõigule transpordimaa sihtotstarbega krundi
moodustamine ja selle taotlemine munitsipaalomandisse. Vastavalt Saue Vallavalitsuse ja arendaja vahel sõlmitud kirjalikule
lisakokkuleppele, kaasneb planeeringu elluviimisega arendajal
kohustus omal kulul või siis kokkuleppe saavutamisel koostöös
antud piirkonna teiste huvitatud
arendajatega projekteerima ja
välja ehitama asfaltbetoonkattega juurdepääsutee alates Kärbi 2
kinnistust kuni Hoiu tänavani.
Saue Vallavolikogu 19.12.2013
otsusega nr 104 kehtestati Alliku külas Tootsi tee 13 kinnistu
(katastritunnus 72701:002:1428,
sihtotstarve – elamumaa 100%,
suurusega 2 016 m²) ja lähiala
detailplaneering,
eesmärgiga
kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning

määratakse kruntidele ehitusõigus kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud on
juurdepääsuteed ning kruntide
tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded.
Kinnistu on hoonestatud, millel
asub olemaolev majavaldus. Detailplaneeringuga kavandatakse
kinnistu jagamist kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks
(suurustega 1 008 m²). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
vastuolus Saue valla üldplaneeringu põhimõttega moodustada
üksikelamute püstitamiseks alla 1
500 m² suuruseid kinnistuid. Saue
valla üldplaneeringu kohaselt
asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning
planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
pere- ja ridaelamumaa. Planeerimisel tuleb lähtuda Saue valla
üldplaneeringuga
kehtestatud
krundi miinimumsuurustest ja tiheasustusele vastavatest planeerimispõhimõtetest - tiheasustusalal uute üksikelamute kruntide
suuruseks peab üldjuhul olema
1 500 - 2 400 m². Tootsi tee 13
kinnistu suurus on 2 016 m². Planeeritav ala paikneb piirkonnas,
kus on varem osaliselt väljaehitatud infrastruktuuriga elurajoon.
Planeeringuala ümbritsevad elamumaa sihtotstarbega osaliselt
hoonestatud kinnistud. Arvestades piirkonnas väljakujunenud
hoonestust ja elamukruntide suurust, ei tekita vastuolu kahe 1 008
m² elamukrundi moodustamine ja
hoonestamine tiheasustuse põhimõtetega, sest kogu piirkonna
hoonestus on planeeritud üsna tihedalt ning on hoonestatud põhiliselt ühepere- ja ridaelamutega,
kus elamukruntide suurusteks on
ca 1 500 m² - 2 500 m². Detailplaneeringuga tehakse ettepanek
Saue valla üldplaneeringu muutmiseks kahe üksikelamukrundi
lubatud suuruse os as. Detailpla-

neering ei muuda kehtiva üldpla- võeti. Selle kohaselt võis hajaneeringu põhilahendust.
asustusalal mitte-metsamaal olla
elamumaa sihtotstarbega katastSaue Vallavolikogu 19.12.2013 riüksuse minimaalseks suuruseks
otsusega nr 105 kehtestati osali- 5 000 m2 ning detailplaneering ei
selt Alliku külas Mäe 1 kinnistu sisaldanud Saue valla üldplanee(72701:002:0649, suurusega 6,99 ringu muutmise ettepanekut. Deha, sihtotstarve maatulundusmaa tailplaneering on aga vastuolus
100%) ja lähiala detailplaneering, Saue valla uue üldplaneeringuga,
eesmärgiga kinnistu kruntimine, mis kehtestati Saue Vallavolikogu
maasihtotstarbe osaline muut- 29. novembri 2012. aasta otsumine elamu-, transpordi- ja sot- sega nr 89. Valla üldplaneeringu
siaalmaaks (üldkasutatav maa) seletuskiri sätestab, et ehitusõining määratakse ehitusõigus kuni guse saamiseks hajaasustusalal
viie uue üksikelamu ja abihoo- peab moodustatava uue kinnisnete rajamiseks. Lahendatud on tu suurus olema vähemalt 1,0
juurdepääsuteed ning kruntide ha. Seetõttu tehakse käesoleva
tehnovarustus, esitatud servituu- detailplaneeringuga ettepanek
tide vajadus, määratud haljas- vähendada Saue valla üldplaneetuse ja heakorrastuse nõuded. ringuga sätestatud arvulisi tingiPlaneeringuga
moodustatakse musi viie üksikelamu ehitamiseks
viis uut elamumaa sihtotstarbega hajaasustusega alal Mäe 1 kinniskrunti (suurustega alates 5 000 tul. Detailplaneering ei muuda
m2) üksikelamute ja abihoonete kehtiva üldplaneeringu põhilarajamiseks.
Detailplaneeringu hendust. Planeeringuala piirneb
koosseisu kuuluvad elamumaa lõunast tiheasustusalaga, mis
sihtotstarbega Allika tee 2a ja on hoonestatud põhiliselt äri- ja
Allika tee 2b kinnistud, mille üm- tootmishoonetega, planeeringuberkruntimisel
moodustatakse alast põhjapool on kinnistud hootranspordimaa krunt, mis tagab nestatud peamiselt elamukruntijuurdepääsu uutele planeeritava- dega, mille suurusteks on alates
tele elamukruntidele. Planeerita- 5 000 m2. Arvestades piirkonnas
va maa-ala suurus on ca 3,5 ha. väljakujunenud hoonestust ja elaSaue valla üldplaneeringu kaardi mukruntide suurust, ei tekita viie
kohaselt on kinnistu maakasutuse ca 5 000 m2 suuruse elamukrundi
otstarve põllumaa ning käsitleta- moodustamine ja hoonestamine
val alal haritava maa viljelusväär- vastuolu piirkonnas väljakujunetuseks üle 40 hindepunkti. Saue nud hoonestuse põhimõtetega.
valla praegu kehtiva (kehtestatud
Saue Vallavolikogu 29. novembri Saue valla territooriumil det2012. aasta otsusega nr 89) üld- sembris 2013 ei algatatud deplaneeringu (seletuskiri lk 15, p tailplaneeringuid.
7) kohaselt, tuleb säilitada väärtuslik põllumaa põllumajandusli- Detailplaneeringute
korralduskuks otstarbeks ning neid alasid tega ning otsustega on võimalik
reeglina ei hoonestata. Detailpla- tutvuda valla veebilehel:
neeringu algatamise hetkel Saue http://sauevald.kovtp.ee/et/
vallal üldplaneering puudus, kuid detailplaneeringud.
oli olemas Saue Vallavolikogu 25.
augusti 2005. aasta määrusega
nr 006 kehtestatud Saue valla Lähemat informatsiooni saab
üldplaneeringu põhiline planee- planeeringute spetsialistilt
ringulahendus, mis detailpla- Maili Metsaotsalt 654 1157
neeringu koostamisel ka aluseks maili.metsaots@sauevald.ee.

MAAMAKS

Maamaksu teemadega tasub tegeleda kohe aasta alguses
ENE LEPIST

Saue Vallavalitsuse
maaregistripidaja
654 1149
ene.lepist@sauevald.ee

V

arsti on taas käes see aeg,
kus kinnistuomanikel tuleb tegelda maamaksuga.
Informatsiooniks niipalju, et maamaksu suuruses muudatusi ei ole,
Saue valla maamaksumäär on jäänud samaks:
• põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa
ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks on 0,5% maa maksustamishinnast aastas;

• elamumaa, korruselamumaa ja
õuemaa maamaksumääraks on 1,1%
maa maksustamishinnast aastas;
• ärimaa maamaksumääraks on
2,5% maa maksustamishinnast aastas;
• punktides 1-3 nimetamata maa
maamaksumääraks on 2,0% maa
maksustamishinnast aastas.
Kodualuse maa maamaksu tingimused:
• maaomanik on vabastatud maamaksust tema omandis oleva
elamumaa või maatulundusmaa
õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alal 1 500 m² ning mujal kuni

2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht rahvastikuregistri andmetel;
• kui maa on ühis- või kaasomandis, kehtib soodustus 1 500 m² või
2,0 ha ulatuses omanikele kokku;
• korteriomandi puhul kehtivad
eelpoolmainitud soodustused iga
hooneühistu liikme kohta eraldi;
• maksuvabastust saavad ka
avalduse esitanud represseeritud ja
nendega võrdsustatud isikud nende
kasutuses oleva elamumaa või õuemaa kõlviku osas. Kes soovib veel
avaldusi esitada, siis neid võetakse
vastu kuni 17. jaanuarini.

Kui maaüksuste elamumaa või
õuemaa suurused ületavad koduomanike
maamaksuvabastuse
pindalasid, tuleb ülejäänud maa
eest tasuda maamaksu.
Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuari seisuga kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri
andmete põhiselt. Maamaksuteated
väljastatakse
kinnistuomanikule
rahvastikuregistri aadressil hiljemalt 15. veebruariks. Juhul, kui
maamaksu saaja on eelnevatel aastatel tellinud elektroonse maamaksuteate, saadetakse see e-postiga.
Maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro.

Vastavalt
maamaksuseaduse
§7 punktile 4 peab kinnistuomanik, kes ei ole maamaksuteadet
25. veebruariks kätte saanud, sellest
teavitama Maksu- ja Tolliametit.
Enne seda võiks selgitust küsida ka
valla maaosakonnast. Kõiki ebatäpsusi ja vigu saab aasta alguses veel
parandada, kui aga kinnistuomanik
jätab probleemid hooletusse, siis
aasta teisel poolel on paranduste tegemine keerulisem ning ka omanikul ebameeldivusi rohkem.
Maamaksu saab kontrollida ka
interneti teel, sisenedes IDkaardiga
netipanga keskkonna kaudu Maksu- ja Tolliametisse.

Koduvald

NR 1
JAANUAR 2014

SAUE VALLALEHT

5

VESI JA KANALISATSIOON

Lõppes Ääsmäe veemajandusprojekti I etapp
Detsembri alguses lõppesid Ääsmäe veemajandusprojekti I etapi ehitustööd. Projekti kaasrahastas
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammist ca 746 tuhande euroga ning omafinantseeringu
ca 220 tuhat eurot tasus Saue vald.
AARE SÕER
ASi Kovek
juhataja

ÄÄSMÄE REOVEEPUHASTI

SOOPEALSE VEETÖÖTLUSJAAM

P

rojekti rahastusotsus tehti juba 2011. a detsembris, kuid tööde algus venis
esialgsete hangete liiga kõrge
maksumuse, kärbete ning kordushanke vaidlustuste tõttu. Seetõttu õnnestus lepingud sõlmida
alles 2013. a jaanuaris ning tööd
kestsid maist detsembri alguseni.
Projekteerimis-ehitustööd teostas AS Nordecon ning omanikujärelevalvet tegi Entec Eesti OÜ.
Aktiivne tööperiood kulges tööde
keerukust arvestades suuremate
tõrgeteta ning tööd lõpetati tähtaegselt.
Projekti peamine eesmärk oli
vähendada Ääsmäe biopuhastist
lähtuvat keskkonnariski Maidla
jõele. Ühtlasi rekonstrueeriti Soopealse veetöötlusjaam (probleemiks aladimensiooniline rauafilter
ning amortiseerunud veemahuti), üks reoveepumpla. Trasside
rekonstrueerimine oli rahaliste
piirangute tõttu (projekti maksumus võib olla kuni 1 miljon eurot)
osaline ning trasside maht oli ka
põhiline kärpekoht projekti kallinemisel. Rekonstrueeriti 1066 m
veetorustikku ja 406 m kanalisatsioonitorustikku (põhiliselt magistraaltorustikud Kaseurva tee ja
Kasesalu tee piirkonas).
Põhiline objekt oli reoveepuhasti
Projekti keskne objekt oli Ääsmäe
reoveepuhasti rekonstrueerimine,
mille olulisust on eelnevatel aastatel rõhutanud ka Eesti keskkonnaasutused. Puhasti ei suutnud
asula heitvett normide kohaselt
puhastada ning toimus reostuse
kuhjumine biotiikidesse. Puhasti
rekonstrueerimisele kulus umbes
pool projekti eelarvest (ca 480
tuhat eurot). Muuhulgas rajati
uus ja suurem aeratsioonibassein,
rekonstrueeriti täielikult olemasolevad mahutid, rajati automaatne
eelvõresüsteem ning aeratsiooniga jääkmuda tihendusmahuti.
Vahendite piiratuse tõttu kahjuks
ei mahtunud projekti hulka biotiikide korrastamine ning mudakäitlusväljaku rajamine, mistõttu
tuleb jääkmuda endiselt imiautoga ära vedada. Puhasti tööprotsessid on AS-i Kovek arvutitest
jälgitavad ning tekkinud häirete
kohta saabub info nii arvutitesse
kui töötajate mobiiltelefonidele.
Olulisim muudatus on tegelikult
tööprotsesside integreerimine tänapäevase automaatika abil, kus
nii Kaseoksa tee uus reoveepumpla, eelpuhastusvõre kui ka biopuhasti seadmed töötavad koostöös

Soopealse rekonstrueeritud veetöötlusjaama välisvaade

Vaade rekonstrueeritud basseinidele

Keemilise fosforiärastuse
seade

Veetöötlusjaama rauafilter

Uued veetöötlusjaama seadmed

Kaseoksa tee reoveepumpla
Rajatud võreseadme hoone

ühtse süsteemina. Uudisasi on ka
paigaldatud fosforiärastuse seade
(kloagolanti kasutav), mida seni
Ääsmäel polnud.
Joogiveeprobleemide leevendus
Maksumuselt teine oluline objekt
oli Soopealse veetöötlusjaama
rekonstrueerimine maksumusega
ca 133 tuhat eurot. Vaatamata
näiliselt suurele maksumusele oli
siiski tegemist n-ö säästuprojektiga, nii näiteks jäi projektist välja
uue puurkaevu puurimine ning
vajadustele vastava hoone rajamine. Nii olemasoleva väikese hoone
mahupiirangu kui ka rahanappuse tõttu on Soopealse praegu
ainuke täielikult rekonstrueeritud
veetöötlusjaam vallas, kus ei ole
reservtoitegeneraatorit. Projekti
käigus rekonstrueeriti Soopealse
veetöötlusjaama hoone väiksem,
käigusolev osa (soojustus, katus,
uksed), 150 m3 veemahuti ning
paigaldati alates puurkaevust uued
veetöötlusjaama seadmed. Lisaboonusena on uue trassi ulatuses

Uus automaatne võreseade

saadaval ka tuletõrjevesi hüdrantidest. Analoogselt reoveepuhastiga
on veetöötlusjaama töö automatiseeritud.
Siiski peab ütlema, et selle projektiga Ääsmäe vee- ja kanaliprobleemid lõplikult lahendatud ei ole,
sest projekti maht on umbes 1/3
töödest, mis tegemist ootavad.
Eriti valusalt puudutab see vee- ja
kanalisatsioonitorustikke, mis ka
peale lõppenud I etappi on lõviosas
70ndatel-80ndatel rajatud ning
põhiosas amortiseerunud. Joogivee puhul väljendub see ootamatutes avariides (kasutusel olevad
malmtorustikud on haprad) ning
roostepunases vees, mida suuremate katkestuste korral (vee liikumissuuna või –kiiruse muutmine
tõstab sademe üles) endiselt karta
on. Välistatud on praegu täiendava rauareostuse lisandumine,
sest uuest veetöötlusjaamast tulev
vesi on üliväikese rauasisaldusega.
Uued plastikust veetorustikud lõpevad Kaseurva tee ja Kasesalu tänava ristmikul. Kanalisatsiooniga

VALINGU VEETÖÖTLUSJAAM

Rauafiltrid Valingu veetöötlusjaamas

seonduvad probleemid eriti tarbijat ei puuduta, kuid lahendada on
tulevikus vaja liigveeprobleem kanalisatsioonis, mis häirib puhasti
tööd. Esialgu oli kavas projekti I
etapi käigus rekonstrueerida ka
Salu tänava trassid ja reoveepumpla kui põhiline liigvee allikas, kuid
kallinemise tulemusena tuli nendest töödest loobuda.
Ääsmäe
veemajandusprojekti I etapi lõppedes on saanud ka

„ring peale“ AS-i Kovek veetöötlusjaamadele ning tekkinud on
olukord, kus põhilised veeallikad
suudavad anda nõuetekohast joogivett. Varasemalt korrastati SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus
keskkonnaprogrammi abiga kaks
Kiia küla ning kaks Valingu küla
veetöötlusjaama ning Saue valla
abiga Jõgisoo Lõokese veetöötlusjaam (kõigile paigaldati raua- ja
mangaarieraldusfiltrid).

6

NR 1
JAANUAR 2014

Teed ja tänavad
Tiheasustuses on tänavasiltide
värvilahenduseks rohelisel taustal
valged tähed
Viimasel paaril nädalal on vallavalitsusest küsitud
mitmel korral infot, kas Saue vallal on olemas täpsemat standardit või nõudeid maja numbri kujunduse ja värvi kohta.
Saue Vallavolikogu on 2008. aasta jaanuaris
võtnud vastava määruse „Saue valla aadressitähiste kujunduse nõuded“. Aadressitähisteks on maja
number ehk aadressi numbrimärk ja ka tänavasilt.
Tänavasiltide tellimise ja paigaldamise eest avalikule valla tänavale vastutab vallavalitsus, aga oma
maja või selle osa tähistamise eest hoolitseb omanik. Saue vallas on tänavasiltide värvilahenduseks
rohelisel taustal valged tähed ning numbrimärkidel soovitatavaks värvilahenduseks valgel taustal
rohelised tähed. „Kuigi määrus seda sõna-sõnaliselt ei sätesta, on selle mõte olnud siiski ühtlustada viidamajandust tiheasustustes, kus on rohkem
maju koos. Kui külades eraldi asuvas talumajas on
peremees sepistanud omale talule nime ja numbri, siis see hajaasustuses on see täitsa mõistlik,“
täiendab teedespetsialist Indrek Brandmeister
määruse mõtet.
Riigimaanteede äärde talude viitade paigalduseks sätestab liiklusseadus eraldi viidanõuded
(mustal taustal valged tähed) ning sel juhul tuleb
aadressitähise paigaldusluba taotleda Maanteeametist liiklusvälise teabevahendi paigalduse luba
Maanteeameti Põhja regioonist info@pohja.mnt.
ee, telefonil 6 304 800.
Standardiseeritud viidamajandus annab piirkonnast korrektse visuaalse pildi, siltide juures on
oluline ka teksti hea loetavus. Tähe- ja/või numbrikõrgus peaks Brandmeisteri sõnul olema vähemalt
75 mm ja soovitavalt peaks see olema paigutatud
valgustatud kohta majal või aial. „Rohelise tausta
kiletüüp peaks olema valgust peegeldav – EG “engineer greid”,“ soovitab teedespetsialist.
Tänavasiltide õigekiri lähtub kohanimeseadusest. See tähendab muuhulgas seda, et ka ametliku kohanime lühendamiseks on olemas kindlad
nõuded. „Ametlikud kohanimed on määratud
nendele teedele ja või tänavatele, millede nimesid aadressides kasutatakse - näiteks Kuuse tänav.
„Uut majanumbrit tellides võib küsimuste tekkides ka vallamajast üle küsida“, julgustab Renser.
Mõned kohanime lubatud lühendid:
AÜ = aiandusühistu; mnt = maantee;
pst = puiestee; tn = tänav; vkt = väikekoht.
NB! liigisõna „tee“ ei lühendata

BUSSILIINI 191 SÕIDUPLAANI MUUTUS
Alates 6. jaanuarist 2014 muutub bussiliini
191 sõiduplaan. Muudatuse põhjuseks on
märgatav reisijate arvu vähenemine alates juulist 2013, kui lõppesid raudtee remonttööd,
võeti kasutusele uued rongid ja need hakkasid sõitma tihedama graafikuga. Lisaks on
kinnitanud Elron AS uue sõiduplaani alates
01.01.2014, mis toob kaasa ca 35% ulatuses
väljumiste arvu kasvu nii tööpäevadel kui ka
puhkepäevadel. Sellest tulenevalt hakkab
bussiliin 191 käigus olema ainult tööpäevadel
ning senise nelja bussi asemel hakkab päevas
sõitma kolm bussi. Samuti tõuseb 30 päeva
kaardi hind, mis alates 6. jaanuarist 2014 hakkab olema 30 eurot ja sooduskaart 20 eurot.
Kõik varem ostetud kaardid kehtivad kuni
nende tähtaja lõpuni. Uus sõiduplaan on leitav
www.peatus.ee. Peatustes toimus info vahetus
4.-5. jaanuaril.
Väljumised Balti jaamast
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 9.50, 10.20, 11.40,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00, 19.30
Väljumised Sauelt
6.30, 7.00, 7.30, 8,20, 8.50, 9.20, 10.10, 10.40,
11.10, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00, 20.30

SAUE VALLALEHT
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Sügisel avatakse Laagri Kooli
esimesse klassi tulijatele segaklassid,
aga valitud ainete õpetamine
soopõhiselt jätkub
Terve aasta väldanud arutelud poiste ja tüdrukute lahusõppe põhjendatuse kohta Laagri Koolis on
jõudnud lõpusirgele. Diskussioonid nii teaduslikul kui
igapäevaelu tasemel ning arvamusuuringud lastevanemate ja õpetajate seas on viinud otsuseni, et
lahuspedagoogika eelised võetakse kasutusele uues
kuues. Septembris avatakse esmakordselt kooliteed
alustavatele lastele ainult segaklassid, küll aga jätkatakse valitud ainete õpetamist eraldi.

VASTUVÕTT LAAGRI KOOLI
• Laagri kooli 2014. aasta sügisel
esimesse klassi astujate avalduste vastuvõtmine toimub
• 1-17. veebruarini. Taotlus esitatakse elektrooniliselt e-posti aadressile
laagrik@laagrik.edu.ee või paberil
Laagri Kooli kantseleisse. Kool teavitab
lapsevanemat taotluse kättesaamisest
e-kirjaga kolme tööpäeva jooksul.
• Kool edastab laekunud taotluste
põhjal koostatud õpilaskandidaatide nimekirja 20. veebruariks Saue Vallavalitsusele taotlustes toodud andmete õigsuse kontrollimiseks.
• Kool saadab vallavalitsuse poolt kontrollitud õpilaskandidaatide nimekirjas oleva lapse seaduslikule esindajale
otsuse õpilaskandidaadiks vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta hiljemalt
5. märtsiks.
• Kooli direktor moodustab koolivalmiduse hindamiseks komisjoni, kes korraldab (võttes arvesse laekunud taotlustes
olevaid andmeid) esimesse klassi
astuda soovivatele õpilaskandidaatidele vestluse. Vestlus toimub märtsi
viimasel nädalal. Täpne aeg teatatakse
lapsevanemale e-kirjaga.

KV
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öödunud aastal tõusis aktiivselt
teemaks Laagri Kooli soopõhiste klasside põhjendatus. Igakevadised rahuloluküsitlused lapsevanemate
ja laste endi ning ka õpetajate seas näitasid
samasooliste klasside pooldajate arvu vähenemist. Ka lasteaia lõpurühmade vanemate
arvamused jagunesid ca 80:20 segaklasse
eelistavateks hinnanguteks. Teemat lahati
nii sotsiaalmeedias, kooli nõukogu koosolekutel kui õpetajatetoas.
Sügis tõi kooli mitmed soopõhisele õppetööle keskendunud koolitused ja
ka vastava komisjoni loomise. Mitme kuu
pikkused kaalumised on viinud selleni, et
jaanuarikuus kinnitatakse kooli arengukava muudatus, mis koolipidaja heakskiidul
sätestab: „Laagri Koolis alustab 2014/2015
õppeaastast igal aastal neli segaklassi. Õppetöö korraldatakse poiste ja tüdrukute arengut ja funktsionaalseid erinevusi arvestades
soopõhiselt.“
Neli läbikaalutud alternatiivi
Nii lihtsalt, kui siin mõnel real kirjeldatud,
arutelud siiski ei läinud. Alternatiive senisele
soopõhistes klassides õpetamise strateegiale
oli kooli direktori kohuseid täitva Toomas
Artma sõnul tegelikult siiski rohkem. Laual
oli neli erinevat lahendust:
• koolis minnakse üle lahuspedagoogikale 1.4. klassini (või 3. või 6. klassini), edasi moodustatakse segaklassid;
• kool jätkab senise õppekorraldusega (kaks
sega- ja kaks lahusõppeklassi);
• kool läheb üle segaklassidele ning poiste

ja tüdrukute erisustele erilist tähelepanu ei
pöörata;
• kool läheb üle segaklassidele, kuid osade
ainete õpetamine toimub eraldi.
Kool ja komisjon jõudsid ühele arusaamisele, et poisse ja tüdrukuid tuleb erinevalt õpetada, aga seda saab teha ka siis, kui
klassikomplektid ei ole samasoolised. „Senise teadmistepagasi prügikasti viskamine ei
ole lihtsalt mõeldav,“ nendib Artma. Toomas Artma sõnul pooldab tema isiklikult
soopõhist õpet, kuid möönab, et arvestada
tuleb kõikide osapooltega. „Kool peab töötama sisulises koostöös ja ühtsetes arusaamades kõikide osapooltega. Aga kui lapsevanemate ja osaliselt õpetajaskonna ootused
on täna segaklasside suunas, siis ei saa seda
eitada,“ tõdeb Artma.
Sotsiaalsed vs akadeemilised väärtused
Samas möönab ta vastuolu, et kui vanemate
ootused algklassides on tõesti suunaga laste
õhinale ja sotsiaalsetele väärtustele, mida segaklassid soodustavad, siis hiljemalt 8. klassis need muutuvad. „Siis hakatakse muret
tundma akadeemiliste tulemuste pärast, sest
gümnaasiumi sisseastumiskatsed on ees,“
räägib Artma. Ja kuna Laagri Kooli senine
pedagoogiline kogemus ning ka paljutsiteeritud PISA-testide tulemused indikeerivad
siiski poiste ja tüdrukute erineva õpetamise
vajalikkust, jätkatakse Laagri Koolis õpet
füüsiliselt segaklassides, kuid valitud ainetes
siiski eraldi.
„PISA tulemustest selgus, et näiteks
15-aastaste poiste funktsionaalne lugemisoskus on tüdrukutega võrreldes aastajagu
tagapool, seega eesti keel võiks olla kindlasti
üks selline aine, mida soopõhiselt õpetada,“
leiab Artma. Need nö strateegilised ained

• Koolivalmiduse hindamise tulemusest
teavitab kool vanemat e-kirjaga hiljemalt 10. aprilliks. Hindamise tulemusi
teistkordselt ümber ei vaadata.
• Kool teavitab esimesse klassi vastu
võetud õpilaste vanemaid lapse kooli vastuvõtmisest e-kirjaga hiljemalt
20. aprillil.
KUI SELGUB, ET ESIMESSE KLASSI
SOOVIJAID ON ROHKEM, KUI KOOLIKOHTI ON, SIIS ON EELIS ÕPILASEL:
• kelle mõlema vanema või üksikvanema Eesti rahvastikuregistri järgne
elukoht on lapse esimesse klassi minemisele eelneva aasta 31. detsembri
seisuga Saue vald;
• kes elab Saue valla põhjapiirkonnas
(so piirkond, mis jääb Keila-Saue-Laagri
maanteest põhja poole);
• kelle vend või õde juba õpib koolis
mitte vanemas, kui kaheksandas klassis.
• kui leidub jätkuvalt õpilaskandidaate,
kes võrdsel määral täidavad kõiki eelnevates punktides sätestatud tingimusi,
siis eelistatakse õpilaskandidaati, kelle
ühe vanema tegelik elukoht Saue vallas
on olnud pidevalt pikemat aega.

VAATA
www.laagrik.edu.ee/?page_id=124

valitakse koostöös õpetajatega välja sügiseks.
Uus süsteem ainult uutele tulijatele
Segaklassidele üleminek toimub sügisest
siiski vaid esimesse klassi astujate lõikes,
praegu toimivaid klassikollektiive lõhkuma
ei hakata. „Kui kaalusime ühe alternatiivina
võimalust näiteks 6. klassist alates üle minna
segaklassidele, siis olid nii õpetajad kui lapsevanemad ühisel arvamisel, et seda teha ei
ole mõistlik. Kogu aur läheks siis uue koosluse tekitamisele, mitte õppimisele ja õpetamisele,“ sedastab Artma.
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Muutusid omaosalustasud
lasteaedades, registrijärgsetele
sauevallakatele säilivad
senised kohatasud

Saue valla volikogus võeti detsembris vastu määruse „Saue valla
koolieelses munitsipaallasteasutuses vanemate poolt kaetava osa
määr ja selle tasumise kord„ muudatused.
BIRGIT
TAMMJÕE-TULP
haridusnõunik

M

ääruse muudatustega ei muutu
lasteaiakoha omaosaluse suurus
(protsent Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alampalga määrast)
nendele peredele, kus kõik pereliikmed
on oma elukoha registreerinud vastavalt
seadusele ning pere (vähemalt laps ja mõlemad vanemad) elavad Saue vallas. Samas kehtestatakse määruses omaosaluse
määraks senise 10% asemel 20%, milline
on seaduses kehtestatud maksimummäär.
Valla elanikele rakendatakse vastavaid soodustusi läbi toetusmäärade kehtestamise,
millega tagatakse seniste kohatasude säilimine.
Juhul kui aastavahetuse seisuga ei ole
pereliikmed valda registreeritud, tuleb alates 1.septembrist 2014 tasuda oma lapse
lasteaiakoha eest 20% alampalgast ehk 71
eurot. Juhul, kui 31.12.2013 seisuga on
nii laps kui mõlemad vanemad Saue valla elanikud, tuleb tasuda omaosalustasu

lasteaia koha kasutamise eest 35,50 eurot.
Kui Saue valla munitsipaallasteaias käib
üheaegselt kaks või enam last, siis teise ja
iga järgneva lapse eest 17,75 eurot.
Kui registriandmed kajastavad leibkonna tegelikku koosseisu ja elukohta,
rakendatakse toetused automaatselt. Lapsevanem peab lasteaia kaudu andma ainult
kinnituse, et lubab kasutada vallavalitsusel
oma registriandmeid. Kinnituse saab anda
lasteaias alates 1. augustist 2014 täites vastava vormi.
Juhul, kui tegelik leibkonna koosseis
erineb registriandmetest (tegemist on üksikvanema, kärgpere vms), siis on võimalik
toetust taotleda, esitades vastava taotluse
vallavalitsusele. Toetuse vormi leiab Saue
valla kodulehelt (www.sauevald.ee) alates
1. augustist 2014. Toetus rakendub positiivse otsuse korral avalduse esitamisest 30
päeva jooksul sellele järgnevast maksmisele kuuluvast kohatasust ehk avalduse esitamisele järgneva kalendrikuu lapsevanema
poolt makstavast omaosalustasust.
Käesolev soodustuste kord kehtib ka
neile Kernu valla lastele, kes kasutavad
Laagri Lasteaia Ääsmäe filiaalis kohta vas-

tavalt Saue Vallavalitsuse ja Kernu Vallavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingule
ning Saku valla lastele, kes kasutavad kohta Nõlvaku Lasteaias vastavalt Saue valla ja
Saku valla vahel sõlmitud koostöölepingule.
Soodustuste määrad laienevad ka Saue
linna lasteaias „Midrimaa“ käivate Saue
valla laste vanematele. Arveldamine Saue
valla ja Saue linna vahel toimub otse, st
lapsevanemad eraldi avaldust esitama ei
pea (va juhul, kui tegemist on eranditega
ehk pere koosseis ei vasta Eesti rahvastikuregistris kajastatud andmetele).
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Abivallavanem
Mikk Lõhmus lahkus
Lääne-Nigula vallavanemaks
Kolme Läänemaa omavalitsuse liitumisel loodud Lääne-Nigula valla esimeseks juhiks valiti Saue senine abivallavanem Mikk Lõhmus.
Mikk Lõhmus selgitab, et Lääne-Nigula ei olnud tema
jaoks võõras paik. „Oru, Risti ja Taebla valla ühinemisprotsessiga tehti algust möödunud aastal, mil ma olin
siseministeeriumi poolt määratud ühinemiste ekspert.
Nõnda sain selle piirkonnaga juba tuttavaks,” ütleb Lõhmus. „Nüüd tundub ühinenud valla juhtimine mulle väga
huvitava väljakutsena. Tegelikult on iga avaliku haldusega
seotud inimese jaoks millegi uue ülesehitamine üks paras
maiuspala.”
„Üheks esimeseks ülesandeks Lääne-Nigulas saab olema loodud valla ühes rütmis käimapanek. Eelarve koostamine ning uus struktuur on parajad pähklid. Samuti tuleb
koostada ühinenud valla arengukava koostöös elanike,
ettevõtjate ja seltsidega, uus üldplaneering on järjekorras,” nimetab Lõhmus suurimaid väljakutseid. Sügisestel
valimistel 304 häälega volikogu mandaadi pälvinud Mikk
Lõhmus ei jäta aga Saue valda tähelepanuta. „Tegevus läheb edasi, koalitsioonileping on sõlmitud minu nimekirja
Meie Vald, nimekirja Koostöö ja IRL vahel ning lubadusi
viiakse ellu. Meeskond on hea ja selles mõttes ei näe ma
siin probleemi ja alati võib Saue valla muredega julgesti
minu poole pöörduda, kuna ma olen valitud volikogusse,”
räägib Lõhmus.

Suvine valverühma teenus
Alates 2014. aastast on lapsevanemal võimalus kasutada avalduse alusel suvise valverühma teenust. Avaldus tuleb esitada
hiljemalt 15. märtsiks. Valverühma eest
tuleb tasuda 20% alampalgast ehk 71
eurot kõigil teenust kasutavatel lapsevanematel, sõltumata elukohast, antud hinnale
soodustused ei rakendu. Avalduse esitanud
lapsevanemad peavad valverühma tasu tasuma terve kuu eest sõltumata sellest, mitmel päeval kohta lasteaias kasutatakse.

HARIDUS

Nutiseadmed koolitundi – Laagri Kool saab sügisest
klassikomplekti jagu tahvelarvuteid

„Iseseisval tegutsemisel võib tahvelarvuti jääda lapse jaoks vaid mänguvidinaks, aga selle abil saaks
muuta koolis õppimise ja õpetamise palju mitmekesisemaks,“ leiab haridustehnoloog Kairi Jaaksaar.
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airi Jaaksaar töötab Laagri Koolis loodusainete õpetajana, olles samal ajal
enda kanda võtnud ka haridustehnoloogi ameti. „Ega sellele tiitlile oska teinekord
koolisüsteemis sees olevad inimesedki sisu
anda, aga reaalsuses peaks haridustehnoloog
olema vahelüli õpetaja ja tehnika vahel. Kui
õpetaja tuleb ideega, siis mina püüan tema idee
realiseerimiseks leida infotehnloogilisi lahendusi. Otsida vajalikud programmid ja rakendused ning õpetama neid kasutama“ selgitab
Jaaksaar.
Kui tuua praktilisest elust näidet, siis inimeseõpetuse tunnis, kus teemaks oli suhtlemine
ja erinevad mõjutamisvõtted, pandi lapsed vastavate programmidega koomikseid joonistama.
Neile anti ette olukorra kirjeldused ja kasutatavad mõjutamistehnikad ning noored pidid
seda läbi koomiksite visualiseerima. „Eks infotehnolooga sidumine õppeprotsessiga sõltubki
õpetajate leidlikkusest ja motiveeritusest,“ leiab
Jaaksaar.
Tahvelarvutil oleks ilmselt keeruline koo-

mikseid joonistada ja Excelis tulpdiagramme
teha, aga ainetunni rikastamisel on sel nutiseadmedel oluline roll. Näiteks meediavahendina. „Füüsika kordav tund teemal „Optilised
nähtused meie ümber“. Ette on antud märksõnad, millest eelnevatel tundidel on räägitud:
kõverpeeglid, valguse sirgjooneline peegeldumine, hajumine jne. Õpilastele on antud aega
10 minutit kooliümbrusest leida kohti, kus
needsamad mõisted ja seaduspärasused tegelikult on rakendatud või kus võib neid näha.
Pildistavad üles, lisavad selgitused, teevad esitluse,“ toob Jaaksaar näiteid võimalustest integreerida nutiseade ainetundi.
Loomulikult on tunnis tahvelarvuteid
kasutades hõlpsam ka täiendavat infot leida,
matemaatikaülesandeid lahendada (olemas on
näiteks rakendused peast arvutamise harjutamiseks, tagasiside on kohene, mis paarikümne
lapse ja ühe õpetaja puhul ei oleks tavapärasel
moel võimalik). Aga saab ka Youtube’i videote
kaudu tikkimispisteid õppida, tahvelarvuti näpus õues linnuliike määrata või netisõnastikke
kasutada.
Kindlasti ei saa hakata tahvelarvutid ainetunnis domineerima, nad on pigem kasulikeks
abivahenditeks. Ühelt poolt on huvitavam ja
interaktiivsem, teiselt poolt hoiab kokku ka pa-

Koolitunnis saab tahvelarvuteid kasutada
infootsinguks, matemaatikaülesandeid
lahendada (olemas on näiteks rakendused peast
arvutamise harjutamiseks, tagasiside on kohene,
mis paarikümne lapse ja ühe õpetaja puhul ei
oleks tavapärasel moel võimalik). Aga saab ka
Youtube’i videote kaudu tikkimispisteid õppida,
tahvelarvuti näpus õues linnuliike määrata või
netisõnastikke kasutada.

berikulu paljundatavatelt materjalidelt ja hulga
õpetajate tööaega. „Aga ega tahvelarvuti ei ole
muidugi mingi imevahend, mis lapsed kohe
arenguhüppele viiks. Oluliseks jääb ikka juhendamise pool. Õpetaja rolliks on viia nendeni
teadmine, et tahvelarvuti ei ole pelgalt mängu-

vidin,“ kinnitab Jaaksaar.
Tahvelarvuteid saab planeerida igasse ainetundi igas vanuseastmes. Eesmärk ei ole
kasutada neid 45 minutit järjest, see saab olla
lihtsalt täiendav õppevahend. Metoodikaid,
näiteid ja juhendeid rakendamiseks leiab internetist küllaga. Jaaksaar usub, et Laagri Koolis
on õpetajaid, kes tahvelarvutit ainetundides
innukalt kasutaksid, aga kindlasti on kavas viia
ka pedagoogide seas enne sügist läbi koolitusi
ja seminare.
„Me enamasti kipume arvama, et lapsed on
tänapäeval arvuti alal väga pädevad. Tegelikult
nad valdavalt mängivad seal, oskavad tihti parandada ka tehnoloogilisi rikkeid, aga Wordis
teksti joondamise või info otsimisega hakkama ei pruugi saadagi. Kooli roll ongi arendada
spetsiifilisemaid arvutioskusi ja ideaalis võiks
neid teadmisi omandada üldisesse õppeprotsessi integreerituna, mitte vaid kord nädalas
arvutitunnis,“ leiab Jaaksaar.
Laagri Kool saab 2014. aasta sügisel 27
tahvelarvutit. Lisaks saavad laagrikoolikad veel
24 masinat uue arvutiklassi sisustamiseks. Ka
Ääsmäe kool saab uuenenud arvutiklassi ja kui
tahvelarvutite projekt Laagri Koolis end õigustab, laieneb see ka Ääsmäele ning vajadusel ka
Pääsküla Gümnaasiumisse.
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Noppeid naabritelt
Saue linna aasta tegu 2013 on
raamat „Linnas on ilu“
Saue linna aastalõpu vastuvõtul kuulutasid
volikogu esimees Valdis Toomast ja linnapea
Henn Põlluaas välja Saue linna 2013. aasta
teo. Pärast linnarahva hääletust ja konkursikomisjoni punktide andmist oli kahel konkursile esitatud aasta teol võrdselt punkte: Saue
gümnaasiumi juurdeehitustel ja raamatul
„Linnas on ilu“. Komisjon otsustas, et linnarahva hääletus on kaalukam ja kuulutas Saue
linna tänavuse aasta teo konkursi võitjaks
raamatu „Linnas on ilu”.
Tunnustuse, suure keraamilise plaadi pälvis trükise autor Evelin Povel Puusepp, kes
iseloomustab raamatut nii: „See raamat on
Sulle ja Sinust, hea sauelane. Oled ju Sina
see, kes loob ilu enda ümber. Oma kodus,
oma linnas Sauel.“ Raamatu igal paarislehel
avaneb omaette teema alates muinasmälestistest ja Saue esmamainimisest kuni linna
iga-aastaste üritusteni välja.
Konkursile „Saue linna aasta tegu 2013“
esitasid linnaelanikud seitse erinevat ettepanekut. Ülejäänud kuus olid Saue Gümnaasiumi juurdeehitused, AS Vaasan Baltic
külmutatud pagaritoodete tehas, Sarapiku
terviseraja suusa- ja kelgumäe laiendamine,
Saue linna 20. sünnipäeva pidu, moodullasteaed Saue lasteaed Midrimaa juures ning
Saue linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
laiendamise projekt.
Saue Sõna 20. detsember

Nõmmel alustab peagi tööd
metsavaht
Tallinna keskkonnaameti koosseisu luuakse
metsavahi ametikoht. Metsavahi järele on
juba ammu vajadust tundnud nii Nõmme,
Pirita kui Mustamäe linnaosa. Nõmme linnaosa vanema Tiit Teriku sõnul on tegemist
õige otsusega, sest sellise ametikoha vajalikkusest on linnaosavalitsuse spetsialistid juba
aastaid rääkinud. „Nõmme linnaosa vanemaks saades oli Nõmme metsade ja parkide
olukorrast kohe juttu ka Nõmme halduskogu
liikme Rein Ratasega. Nõmme on sisuliselt
ju metsalinn, meie rohealad on Tallinna kopsud,“ rääkis Terik.
Tallinna keskkonnaameti juhataja Relo Ligi
ütles, et Tallinna linna territooriumist moodustab mets üle 3100 hektari ning sõltumata omandivormist peab linn nende eest hea
seisma. „Keskkonnaameti haljastuse osakonnas on selle valdkonna suurim kompetentsikeskus Tallinnas. Linnal on ju oma peaaednik,
aga ka metsavahi ametikoht on vajalik,“ selgitas Relo Ligi.
Metsavahi põhilisteks töökohustusteks
hakkavad olema linnametsade seisukorra
hindamine, hooldustegevuse planeerimine,
tegevuskava koostamine, hooldustööde korraldamine ja järelevalve teostamine.
Konkurss metsavahi leidmiseks on Tallinna keskkonnaametil kavas jaanuaris.
Nõmme Sõnumid 12. detsember

Saku vallavanemaks valiti
Janec Leppik
Volikogu istungi „tuleproovile“ oli kutsutud kolm kandidaati. Pärast oma nägemuse
tutvustamist Saku vallast järgneva 4 aasta
jooksul ning küsimustele vastamist viidi läbi
salajane hääletusprotseduur. Valimistulemus:
Kuno Rooba - 2 häält, Rainer Aavik - 7 häält,
Janec Leppik - 10 häält.
Saku valla valimisliit KODU Facebook 19.
detsember

Kõlab natuke loosunglikult, aga päriselt,
kui igaüks natuke aitab, läheb mõni
unistus ilmas ikka täide ka
Kui eelmises vallalehes oli artikkel ideest luua metseenliku sisuga
rahakogumisfond, siis detsembrikuu volikogu selle ka üksmeelse
otsusega ellu kutsus. Heategevusfond „Elus on hoolimist“ nüüd loodud.
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õulukuu on kujunenud hea
olemise ja head tegemise
ajaks aastas. Mõni meist vajutab ehk küll iga kord, kui taara
taaskasutusse viib, nupule, mis
suunab saadava raha vähekindlustatud lastele teatrisse minekuks.
Teine on teinud igakuise otsekorralduslepingu mõne lastekodu
toetamiseks. Paljud helistasid aastalõpupühade ajal Jõulutunneli
telesaatesse, annetades euro või
kümme. See head tegemise tunne
on ju väga hea enda seeski.
Nüüd on uus aasta. Aga seda
heategevusliku hõnguga tegevust
ei pea ilmtingimata jälle 12 kuud
edasi lükkama. Alustada saab,
võib ja ehk isegi peabki kohe. Sest
ka nüüd, kui aastanumber ära vahetus, on ikka meie kõrval neid,
kes endaga ehk nii hästi hakkama
ei saa. Eriti just lapsi. Neidki, kes

tervise tõttu iseenda jaoks midagi
ära teha ei saa. Neid on siin meie
lähedal ja kõrval, koduvallas ka.
Sellepärast loodigi sauevallakate hoolivusele toetuv heategevusfond. Selle eesmärk on anda
kogukonna liikmele võimalus
sihtotstarbelise toetuse näol aidata kasinais majandusoludes
või pöördumatu terviserikkega
võitlevaid inimesi. Neid, kes on
kõige haavatavamad ja hapramad.
Kes iseenda eest seista ei oska ega
suuda.
Kuidas Sa saaksid osaleda?
Saue Vallavalitsus on avanud konto, kuhu kannet tehes on oluline
märkida selgitusse „Elus on hoolimist“. Lihtne matemaatika näppudel ütleb, et kui sada sauevallakat teeks 3-eurose ülekande kuus,
saaks ilmselt juba kuu aja pärast
soetada mõnele liikumispuudega lapsele maailmaga kursis olemiseks arvuti. Või kolm pisikest
lokkidega tüdrukut, kel isa pole
ja ema palk nigel, nemad saaksid

kuu aja jooksul iga päev vähemalt
korra sooja toitu. Või saaks suure
pere kaheksas poeg omale suusad,
sest talenti ja tahet tal rajal jätkub,
aga varustuse jaoks raha mitte.
See võimalus toetada naaberküla peret või kogukonna liiget,
on palju vähem abstaktsem, kui
suunata see kolmekas kusagile
suurde ühiskatlasse. Mitte et see
viimane oleks vale või paha. Aga
koduvalla heategevusfond on
ikka kordi isiklikum teema.
Kui sa näed vallaüritustel kusagil annetuskasti nimega “Elus
on hoolimist”, siis ära häbene ligi
astumast ja peotäis münte või kupüür või paar sisse poetada. Kõlab
küll õõnsalt ja loosunglikult, aga
päriselt ka, kui igaüks natuke aitab, siis saab mõni unistus ilmas
ikka täide minna. Heategevusfondi annetusena kogunenud
raha jaotamise otsustab vallavalitsus vallavolikogu sotsiaalkomisjoni või haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon ettepanekul. Nendele
omakorda võib ettepanekuid teha

VÕIMALUSED HEATEGEVUSEKS

• Teha ülekanne sihtotstarbelisele kontole: Saue
Vallavalitsus kontonumber
17001730906, selgitus “Elus
on hoolimist”
• Poetada sularaha annetuskasti suurematel vallaüritustel
• Vallavalitsus eraldab vallalehes erikujundusega leheküljel
avaldatud reklaami tulud
osaliselt heategevusfondi.
Firmad, kes soovivad vallalehes oma reklaame avaldada,
saavad sel viisil kaudselt toetada heategevust vallas.

iga sauevallakas. Ettevõtjatel, kel
rahavood ja käibenumbrid lubavad, on võimalik osta vallalehes
terake kallima hinnaga reklaampind. Osa vallalehe reklaamtuludest suunatakse samuti heategevusfondi. Raportid, et kui palju
on kogunenud ja kuhu annetatu
suunatud, ilmuvad avalikes meediakanalites vähemalt kaks kord
aastas.

TURVALISUS

Täiendav digisilm Laagri keskuses
Netikaamerate kaudu on koduselt arvutikuvarilt kena kaeda, kuidas toonekurg muneb ja muu loodusrahvas oma igapäeva elu elab, aga sama
digitehnikat saab rakendada ka distsiplineerimaks ja tuvastamaks pahalasi, kes aleviku peal kurjade kavatsustega ringi käivad.
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etsembrikuus kultuurikeskuse väliseinetele
turvafirma
Securitas
poolt paigutatud kaamerad kuvavad reaalajas pilti viies vaates.
Kaameraobjektiiv püüab kinni
pildi kultuurikeskuse ja poe vahelisest pargist, parklast, Veskitammi tänava bussipeatusest
ja ülekäigurajast, majaesisesest
rattaparklast ja ulatub ka Rahnu
bussipeatuseni.
Detsember ja jaanuar lähevad lahenduse testimise tähe all
ja alates 1. veebruarist saab iga
vallaelanik online videot reaalajas
oma arvutikuvarilt või nututelefonilt jälgida, loodud süsteem
on justkui omamoodi naabrivalve. „Lahendus annab võimaluse
vallaelanikel ise näha keskuses
toimuvat. Preventatiivses võtmes on lootus, et teadmine kaamerate olemasolust hoiab ära
mõnegi ebameeldiva olukorra,“
usub vallavalitsuse e-teenuste

juht Kaido Kallikorm.
Mõte paigaldada keskasulasse täiendav turvapilk tekkis sügisel
peale taaskordset bussiootepaviljoni klaaside
purukspeksmist. Kaamerad töötavad 24/7,
avalikus meediaruumis
reaalajas pilti saab vaadata igaüks, aga salvestustele ligipääs on
ainult vallamajas. Kaamerapilt on
selge ka pimedal ajal.
Kui süsteemi kasutamine
toob oodatud tulemuse, siis laieneb see ka teistele alevikusüdame
olulistele aladele, nagu näiteks
vallamaja esine, skatepark, kossuplats ja jõeäärne kallasrada. Esimesel paaril kuul on tegemist n-ö
testperioodiga, vaja on tuvastada,
kuidas liiguvad kaamerapildid juhul, kui jälgijaid on rohkem kui
paar-kolm, kuidas töötab süsteem erinevates brauserites jne.
„Sellist lahendust Securitas
seni rakendanud ei olegi, aga saime seadmete maaletooja käest
optimislikku tagasisidet, et see on
võimalik. Meie andmetel ei ole

LISAINFO

professionaalset videoseadmestikku avalikuks vaatamiseks üles
pandud. Selline lahendus koormab kõvasti võrku ja võib tagasilööke anda,“ selgitab Artti Aston,
Securitase arenduste projektijuht.
Avalikus ruumist kuvatavat
kaamerapilti ei tohi presenteerida teravalt, seega ei ole inimeste
näod selgelt äratuntavad. Pilt kuvataksegi avalikus vaates sellise
kvaliteediga, et keegi ei pea kartma, et tema privaatsust häiritakse, kuid samas on järelvaadatavad
salvestused Astoni sõnul kõrgema kvaliteediga ja olukorras, kus
on vajalik täpsemat või paremat
pilti, on selle väljavõtte tegemine
võimalik.

Avalikus kohas võib avalikustamise eesmärgil ilma inimestelt nõusolekut küsimata
filmida, kui vaatevälja jäävaid
inimesi teavitatakse sellises
vormis, mis võimaldab neil
jäädvustamise faktist aru saada ja seda soovi korral vältida.
Avalik koht on määratlemata
isikute ringile kasutamiseks
antud või määratlemata
isikute ringi kasutuses olev
maa-ala, ehitis, ruum või selle
osa, samuti ühissõiduk.
Allikas: juhend kaamerate kasutamise kohta, andmekaitse
inspektsioon

„Kohe esimesel nädalal jäi
paigaldatud kaamerate ette ka
juba esimene pahategu, kui soditi kultuurimaja ust. Juhtus see,
nagu öeldakse, keset päist päeva
ehk kell 16.48,“ räägib Kallikorm.
Kaamera olemasolust teavitavad sildid on paigaldatud bussipeatustesse ja kulutuurikeskuse
seintele.
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Rohelised sõõrid Harjumaa kaardil –

ainult ilu pärast või sisend haldusreformiks?
Maksimumsaldoks sai kujuneda
110 punkti (mille täitis näiteks
Keila ja nibin-nabin ka Maardu
linn ja Kose alevik). Laagri punktisummaks kujunes 77,5. Põhiliselt
võttiski Laagrilt punkte ära gümnaasiumi ja kohapealsete töökohtade puudumine. Asjaolu, et vahetult
teiselpool piiri, Saku vallas, asub
Tänassilma tööstuspark, ei läinud
hindamisel näiteks arvesse.
Liialt tagasivaatav metoodika
Ka Saue vallavanem Andres Laisk
leiab sarnaselt Oidjärvega, et tõmbekeskusi peaks vähemalt Harjumaal vaatama mitte mineviku, vaid
tuleviku kontekstis. „Tuleks arvesse võtta, millistel piirkondadel on
potentsiaali olla näiteks 20 aasta
pärast jätkuvalt kasvav ja arenev.
Sellest vaatenurgast on praegune
tõmbekeskuste valik veidi vildakas,“ arvab Laisk. Tema sõnul puudub näiteks Saue linnal tõmbekeskusena iseseisev arengupotentsiaal,
sest see sõltub suuresti sellest, mis
toimub ümberringi.
„Saue linna tõmbekeskuseks nimetamine omab tähendust ainult
suuremas kontekstis, kui näeme
tulevikus suuremat omavalitsust ja
arendame süsteemselt välja eeslinnalist asustust. Laagri, Saue linn
ning Saku alevik said suhteliselt
võrdsed punktid, ühele nendest
tõmbekeskuse nime andmine on
pigem sümboolne ja peaks teenima
eesmärki näha tulevikus Saue valda
ja linna, miks mitte ka Saku valda
ja Kernu valda, ühe omavalitsusena, kus Saue linna piirkond– Laagri Saue linna ning Saku aleviku
kolmnurgas – arendatakse pikaajalise visioonina välja tervikliku eeslinnana,“ pakub Laisk välja.

HINDAMISLEHTEDE
PUNKTISKOOR:
LAAGRI JA TEMA NAABRID
Saue linn
Saku alevik
Tabasalu alevik
Laagri alevik

Telesaates pilatud tõmbekeskuste bussi siiski valla peal näha pole olnud.

Laagri taandati teeninduskeskuseks
Laagri defi neeriti teeninduskeskusena, kohana, kus ei ole tingimata kättesaadavad kõik avalikud ja
kaubanduslikud teenused, ent mis
on siiski oluline teenuste kättesaadavuse tagamise seisukohalt. Teeninduskeskused on muuhulgas ka
Harku, Laulasmaa, Kurtna, Muraste, Ääsmäe, kui rääkida naabruses olevatest kohtadest.
„See, et Laagrit tõmbekeskusena ei määratleta, muidugi ei tähenda, et Laagri oleks perifeeria,“
kinnitab Oidjärv. Laagris on tema
sõnul enamus teenuseid olemas,
siia on palju panustatud, aga kuna
alevik paikneb külg-külje kõrval
Tallinnaga, on loogiline, et inimesi n-ö tõmbab sinna. Nii tööle,
kui mitmeid teenuseid tarbima. „Ja
Saue valla lõunapoolsele osale ei
oleks Laagri nagunii mingi tõmbekeskus. Geograafi liselt on selle

VANAMÕISA
KIRBUKAS
8.02 kell 11.00-15.00
seltsimajas

Vanad riided uuele ringile
Avatud lasteriiete kauplemise tuba!
Kauplejate
registreerimine
kuni 5. veebruarini
katrin@kodukyla.ee
Tel: 5140761

piirkonna inimeste jaoks tõmbekeskus pigem Keila, Saue linn või
siis juba Tallinn,“ leiab Oidjärv.
Ka ei luba Siseminiseeriumi
poolt välja töötatud metoodika
määratleda Oidjärve kinnitusel
külgnevaid asustusüksusi iseseisvate tõmbekeskustena, vaid käsitleb neid n-ö ühiskeskustena. Kuna
Tallinn on vaieldamatult „tõmbekeskuste tõmbekeskus“, siis Laagri
samale tiitlile pretendeerida ei saa.
Sama lugu on näiteks Peetri külaga
Tallinna piiri ääres.
Mäng punktikestega või alus
haldusreformiks?
„Isiklikult loodan, et suudetakse
tõusta oma tooli tasandist kõrgemale ja näha arenguperspektiive.
Tugevamast omavalitsusest võidab
tulevikus iga inimene. Igal juhul
on see selge signaal, et Saue vald ja
linn peaksid ühinema, sest linnal
ei ole kuskil seda 5000 elanikuga

tagamaad ja vald saaks nii endale
toreda kaksiktõmbekeskuse, mida
ühiselt kasvatada ja arendada,“
kommenteerib vallavanem tõmbekeskuste nimetamise taustal Saue
valla edasisi tulevikuperspektiive.
Kas uuringutulemusena koostatud pakk pabereid ja täpikesed
Harjumaa kaardil on reaalseks
sisendiks ka haldusterritoriaalse-

87,5
85
85
77,5

le reformile, Oidjärv öelda ei tea.
„Üheselt pole keegi välja öelnud,
et selle alusel hakkab haldusreform kujunema,“ ütleb Oidjärv.
Konsultant leiab ka, et ainult tõmbekeskuste määratlemise alusel
halduspiiride maha tõmbamine ei
ole mõistlik, sest sel juhul võivad
moodustuda kaardil pikad kunstlikud soolikad. „Analüüs pakub ju
siiski ainult ruumilisi ja statistilisi
andmed. Küsimusega, mis tõmbekeskuste ning haldusterritoriaalse
reformiga edasi saab, tuleb vaadata
juba Siseministeeriumi poole,“ ütleb Oidjärv.
Loe ka teemakohaseid
arvamusi lk 13 rubriigist
Sauevallakas Facebookis.

TEE OMA VALIK „SAUE
VALLA AASTA TEGU 2013“
NOMINENTIDE HULGAST
Facebookis toimunud küsitluse ja eelmises
vallalehes välja hõigatud üleskutse peale
on sauevallakad reastanud 10 eelmisel
aastal toimunud sündmust, millest tuleks
nüüd see kõige-kõigem välja noppida.
• Harjumaa Maakaitsepäeva tähistamine
Saue vallas
• Jõulumaa projekt Vanamõisas
• Ääsmäe ja Tagametsa küla valimine Aasta
Külaks 2013
• Vabatahtliku turvapatrulli loomine Vanamõisas
• Mobiilne rattaparkla Bikeep Saue valla
Kultuurikeskuse ees Laagris
• Nõlvaku Lasteaia Tuleviku filiaal valmimine,
lasteaiakohtade arvu suurendamine
• Uued Saue valda läbivad elektrirongid
• Ääsmäe saalihokipoiste võidukas hooaeg
• Jõeääre pargi arendus (palliplats ja kergtee jõe
ääres) Laagris
• Laagri-Tänassilma kergtee ja jalakäijate tunneli
valmimine Pärnu maanteel
Hääletada saab läbi Facebooki ja Saue valla
kodulehe ning vallamajas ja raamatukogudes.
Hääletamine kestab 10. jaanuarist 10. veebruarini.
Võitja kuulutatakse välja Eesti Vabariigi sünnipäeva
peol 21. veebruaril.
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Hitihoiatus: Kaireti kaisujänestest
on oht jääda sõltuvusse*
Veel viis aastat tagasi sõitis sauevallakas Kairet Moistus igal hommikul linna uhkesse klaasfassaadiga pangamajja ja õhtul tagasi. Tema peas oli aga pikemat aega pisikese revolutsiooni sarnane
olukord, sest hing ihkas midagi muud. Teha midagi oma kätega. Teha midagi päriselt valmis.
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Ettevõte: MiMo OÜ

KODUVALD

Tegutseb: aastast 2011
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õulueelne aeg ühes Laagri kodumajas.
On juba sügavpime öö, aga köögituli
veel põleb. Pojad Aleks ja Gregor ning
tütar Andra magavad juba õndsat und, pesamuna Mirtel on uinunud aga issi kaisus,
kui nende ema sehkendab ikka veel õmblusmasina taga. Ümberringi värvilised kangatükid ja erinevates valmimisstaadiumites lelud.
Sadadesse kingipakkidesse oodatakse jõuluõhtuks just Kaireti tehtud kaisujäneseid. Nii
disainib naine kuuvalgel pehmeid ja eheda
olemisega tuduloomi, sobitades kleiditooni
loomakese kõrvade värviga, vuristades ruudulisele pihkseelikule alla pitsiriba, pressides
peenikestele jänesejalgadele pehmenduseks
vatiini sisse ning nõeludes näolapile silmad
ja ripsmekaare. Mõnel ööl jätkub uneaega
Kairetile vaid paariks tunniks.
Paar päeva peale pühi näeb Kairet siiski
täitsas triksis välja. Tunnistab, et hoolimata
viimase paari kuu hullumeelsest töötempost,
jõudsid kaisujänkud siiski õigeks ajaks kingipakkidesse ning teadmine, et tema looming
inimestele korda läheb, korvab kõik puuduolevad unetunnid.
Esimesed kaisujänesed tegi Kairet
2009. aastal. Lihtsalt kingituseks. Siis said
oma isiklikud kaisuloomad padjale Kaireti
enda lapsed. Ja siis õdede ja sõprade lapsed.
Ja siis tuli keegi, kes oli kuulnud ja näinud
kusagil tema tuduloomi. Ja nüüd on kuidagi
ootamatult juhtunud nii, et Kairetil on oma
pisike pereettevõte ja tellimused ulatuvad sadadesse. Jänese õmblemise originaallõiked
on suisa patenteeritud.
Enne veel, kui Kairet oma tunnuslooma
juurde jõudis, tegutses ta 15 aastat pangandusmaailmas. Kõik oli kena: palk stabiilne,
töökeskkond väga hea, kolleegid mõnusad,
aga hing ihkas midagi enamat. Murdepunktiks sai kokkupuude tollal alustava pisiettevõttega JOIK, mis vormis naise soovi konkreetseks – tahan ka käsitööseepe ja küünlaid
valmistada. Ise, oma kätega. Paraku peeti
pangatöötaja ja koolitaja taustaga CV-d lihtsa seebivalmistamise jaoks liiga heaks ja nõnda Kairet seda tööd ei saanudki. Aga samm
uude maailma oli juba astutud.
Kairet sulges enda järel pangaukse ja tutvus ökotemaatikaga, olles müüjaks ühes pisikeses Ökopoes. Kolm aastat õpetas ta lapsi
Rocca al Mare lasteaias, mis oli Kaireti sõnul
väga inspireeriv ja loominguline töökogemus. „Kollektiiv on seal nagu üks suur ühtehoidev pere, kuhu on alati tore külla minna,“ meenutab ta. Ning siis täitus Kaireti üks
suur soov- pere pesamuna Mirteli sünd! Just
sellest hetkest hakkas kirg õmblemise vastu
vallutama Moistuste majapidamist.
Köögilauale ilmub naise keskkooliaegne õmblusmasin Tšaika (Kairet: „supermasin, aga funktsioone on vähevõitu“),
mõne aja pärast sekundeerib ligi veerandsaja-aastasele uunikumile uus uhke Husqvarna
(Kairet: „paksemat riiet hästi ei õmble, aga

Aadress: mimodesign.eu ja
Facebook MiMoDesign, tooted
leitavad kauplustes:
Joik www.joik.ee
Sidruniga tee www.sidrunigatee.ee
Loomekombinaat
www.loomekombinaat.ee
Les Petites www.lespetites.ee
Milla vanakraam Tartus
www.facebook.com/pages/
Milla-vanakraam/
Loomelood
www.facebook.com/Loomelood
www.maarjamagdaleenagild.ee
Tegevusala: taaskasutusdisain
Tooted: kaisujänesed, kaisuhiired,
kodukaunistus, poekotid jm.
Kaisujäneseid on suuremaid ja väiksemaid, poisse ja tüdrukuid, pitsivahuseid ja tipitäpilisi.

selle eest on tikkimisprogramm“). Siin-seal
vallutavad kööginurki kohvrid, täiskuhjatud
erinevaid kangatükke, mida naine käib otsimas erinevatest sekkaritest: Humanast, Paavli kaltsukast ja mujaltki.
Taaskasutus on kogu Kaireti ettevõtmise
alusloogika. „Meie poodide kangavalik pole
kõige ilusam ja karedad-torkivad on nad ka
enamasti. Kunagi ei tea ka seda, mis kangast peale pesemist järele jääb. Meeste puuvillased triiksärgid ja voodipesud, mida on
kordi juba pestud, peidus olevad mürkained
on väja uhutud – need on minu meelest laste
jaoks kõige pehmemad ja paremad materjalid,“ räägib Kairet.
Kangad ise inspireerivadki Kairetit. Ta
näeb neis särkides ja padjapüürides mitte
asjade esialgset funktsiooni, vaid tema peas
muundub iga põnevam särgitriip kaisujänese
kõrvadeks ja ja tavaline puuvillamaika etnobarbide punupatsiks.
Etno-barbi on pehmete unejäneste
kõrval teine toode, mis klientide seas ootamatu populaarsuse saavutanud. Kuna Kairet
on oma olemuselt õhinaga katsetaja, kes pikalt ühes registris püsida ei malda, disainis ta
kaisujäneste kõrvale uue toote. Etno-barbil
on pärisisendiga sarnased pikad-peenikesed
käed ja jalad ning spetsiaalne rõivakollektsioon. Aga muus osas puudub tal silmnähtav side originaaliga. Puudub plastmaterjali
ja masstootmise isikupäratus, kodukootud
barbipreili on käe all pehme ja omane. Kuigi silmnägu on sel pupel tahumatum, perfektsete põsesarnade väljajoonistumine pole
olnud ilmselgelt eesmärk, on temas mingit
ürgset omasust ja sidet selliste kaltsunukkudega, millega võisid mängida tänaste laste
vana-vana-vanaemad.
Üldse usub Kairet, et selle vahepealse
lääne-vaimustuse, mil meie poelettidele ilmunud plastmassist ja värvilised vidinad olid
staatuse ja edukuse sümboleiks, on eestlased
tänaseks kenasti üle elanud ja pöördutakse üha enam tagasi algupärase juurde. „Me
oleme ju käsitöö rahvas. Võimalik, et see on

Kaisuloomade maailma on sujuvalt sisse sulanud ka Kaireti tütred Andra (vasakul) ja Mirtel (keskel).

Kaireti tehtud poekotid on isikupärased ja
silmajäävad. Lemmikmotiiviks on elegantne
saapapaar.

suisa meie geneetilises koodis kirjas. Meil on
nii palju inimesi, kes oma kätega teevad nii
ilusaid asju,“ rõõmustab Kairet.
Ka Kairet ise on oma näputöölist kompetentsi üha kasvatanud. Kogu aeg käib nii
kaisujäneste kui etno-barbide õmblemisega
kaasas tootearendus. Küll venivad lelude
jalad pikemaks, õige sabatuti kujundamine
jänesele (noh, et püksid mugavalt jalga mahuksid) võttis aega ja testimist, barbid on

jalga saanud baleriinisussid, rääkimata rõivakollektsioonidest, mis ulatuvad pidžaamast
ballikleidini.
Konventsionaalsusest Kairet end kanda ei
lase – jänes võib olla ka helesinine ja tipitäpiline, nagu oleks tuulerõugetes, loomakese koiba võib ehtida trendikas tätoveering,
neid võib komplekteerida kahekaupa näiteks
pruutpaarina – tüdrukloom ja poissloom
kõrvu, piduriided üll. Loomupärast andi
ja võimet kujutleda end pisikeste inimeste mängumaailma on sellele meistrile ikka
kohe isuga antud.
Ja tootenimekiri aina laieneb. Jänestelepupedele on lisandunud öökullid ja tuduhiired (mille sabaots on disainitud lutihoidjaks), kui rääkida mänguasjadest, aga Kairet
vuristab õmblusmasinal kokku ka omanäolisi poekotte, kodukaunistusi, kaarte jne.
Kuid ega heast ideest ja tugevast teostusest alati ei piisa, et asi ärilist mõõtu
välja venitaks. Kairetil oli õnne, tema kaisujänesed pakkusid huvi JOIKi looduskosmeetika poele, sealt edasi kaunistasid need kaks
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Saue-Jõgisoo Haridusselts mälestab
taastajaliiget Ester-Inge Heinastet

19. detsembril 2013 lahkus SaueJõgisoo Haridusseltsi
taastajaliige, oma isa Juhan Depmani töö jätkaja Jõgisool,
EsterInge Heinaste, olles 86-aastane.

J

Etno-barbil puudub plastmaterjali ja masstootmise isikupäratus, kodukootud barbipreili on käe all pehme ja omane.

KOMMENTAARID MIMODESIGNI
FACEBOOKI LEHE PILDIALBUMIST:
• Millistes poodides neid hetkel leidub? Nägin
neid täna Uue Maailma festivalil ja armusin ära!
Varsti läheb tarvis.

õgisoo Algkooli juhataja Juhan
Depman oli Jõgisoole Haridusseltsi moodustamise eestvedajaks. Ta
leidis, et kohapeal oleks vaja seltsi, kes
seisaks oma ja naaberkülade haridusliku ja kultuurilise edendamise eest. Selle
mõttega tuli ta välja 1924. aaasta detsembrikuus. Kui oma selts, siis on vaja ka
oma maja, kuhu mahuks kohalik kool,
raamatukogu, ruumid isetegevuslastele
ja peoõhtute korraldamiseks. Peoõhtute sissetulekud aitasid katta haridusseltsi
kulusid. Tema eestvedamisel ja piirkonna talumeeste kaasabil saigi valmis oma
maja ja see avati 1927. aasta detsembris.
1940. aastal, kui Saue-Jõgisoo Haridusseltsi maja, maad ja varad riigistati,
jätkasid majas tegevust Jõgisoo algkool,
raamatukogu ja rahvamaja.
Saue-Jõgisoo Haridusseltsi taastamismõtte algatajaks oli Juhan Depmani
tütar, tõlkija Ester-Inge Heinaste. Tema
initsitiivil moodustati 1990. aastal väike
algatusgrupp. Selgemad sihid seati aastal
1991, kui hakkasid liikuma jutud kuna-

giste kodanikuühenduste taastamise võimalikkusest. 30. detsembril 1991. aastal
registreeris Harju Maavalitsus avalduse
võõrandatud vara tagastamiseks ja registreeris taastatud SaueJõgisoo Haridusseltsi esimese põhikirja.
29. juunil 1992 tunnistas Harju
Maakohus Saue-Jõgisoo Haridusseltsi
järjepidevust ja 11. detsembril 1992 tegi
Harju Maavalitsus otsuse, millega luges
tõendatuks, et Saue vallas asuva maaüksuse Seltsi nr. Ai5 ja seltsimaja suhtes on
omandirereformi õigustatud subjektiks
taastatud Saue Jõgisoo Haridusselts.
Seltsimaja oli vahepeal läinud ME Tallinna Eriautobaasi valdusse ja hoone anti
üle nüüd juba SaueJõgisoo haridusseltsi
esimehele Ester-Inge Heinastele. Haridusseltsi juhatuse esimeheks valiti ta aastatel 19922001.
Saue-Jõgisoo Haridusselts, hinnates
tema silmapaistvaid teeneid seltsi ja selle tegevuse taastamisel, on valinud ta
seltsi auliikmeks üldkoosoleku otsusega
24.02. 2005.

• Pane jah siia ka veel pilt üles, siis saab vaadata, et voh näed, selle oleks ikkagi ka pidanud ära
ostma. Ma muidugi tahan neid kaht ju ka nüüd...
aga, tead, prindin pildi välja, raamin ära ja katsun
rahule jääda. Diagnoosisin enesel just jänesesõltuvuse.

HEATEGU

• Kõik need triibud-täpid-pitsid ajavad täitsa hulluks, imelised, ehk siis imeline hullumine.

Aarete Laegas MTÜ on heategevuslik organisatsioon, mille missiooniks on aidata raskustesse sattunud Eesti inimesi. Me kogume,
sorteerime ning saadame abivajajatele just neile vajalikke asju.

aastat Stockmani kaubamaja jõululette. Tänaseks on
naise valmistatud tooted pakkumisel mitmetes käsitööpoodides ja on jõunud seeläbi ka välismaiste klientideni.
Lisaks võib teda näha tütar Andraga aasta läbi erinevatel laatadel, kus osalemist lelude looja lausa naudib. Ja
loomulikult ei saa alahinnata lihtsalt sõna levimist nii
netis kui päriselus, sest just sellest Kaireti pisike äri alguse saigi.
Paariaastase tegutsemise ajaga (sellise, kus võib rääkida juba pärisettevõtte dimensioonidest) on müük kenasti tõusu näidanud ja kulud nulli saadud. Uuest aastast
kavatseb Kairet siseneda tasakesi ka lasteriiete turule,
sest näeb seal oma ideedele selget nišši. „Siis pean ikka
vist mõne abilise kõrvale võtma, pere kõrvalt ikka päris
kõiki plaane, mis peas on, üksinda ellu ei jaksa viia,“ tõdeb naine. Kuigi päris üksi ei ole ta oma projekti siiski
kunagi vedanud. Kaireti jutt viib mingil hetkel ikka ja
jälle välja pere juurde – tütar Andra ja abikaasa kaasaelamine ning toetus on mänginud kõige juures elulist
rolli. Selle juures, et Kairet leidis julgust jätta stabiilne
päevatöö pangas ja leida elus just see tegemine, mis teda
õnnelikuks teeb. Ja rahulolu ning lausa inspireeriv õhin
praksub välja igast Kaireti sõnast ja näoilmest.
Ja üks asi teeb Kaireti veel õnnelikuks. Hetked, kui
näiteks kesk suvist laadamöllu möödub tema leluletist
pisike inimene, heidab ainult pilgu, sirutab käed, haarates pihkudesse ühe kaisujänese, tõstes selle kurgu alla,
otse naha vastu ja ütleb veendunult: „Emme, see on
minu oma!“
„Kui sa näed sedasi ehedalt, et sinu tehtu läheb tõesti nii-nii korda, siis see annab tohutult inspiratsiooni ja
arusaamist, kui õige otsuse ma olen teinud,“ ütleb Kairet.

*Artikli pealkiri on saanud inspiratsiooni ühe
kaisujänese omaniku kommentaarist.

Tee üks koristuspäev ja too ebavajalik
Aarete Laeka sorteerimiskeskusesse

KADRI BRITT PÕLDRE
MTÜ Aarete Laegas
asutaja- juhatuse liige

L

äheneme abivajajatele personaalselt ehk selgitame alati välja, mis
täpsemalt puudu on ning millised
on puuduolevate riiete ja jalanõude suurused. Meie sihtrühmaks on tulekahjuohvrid; kehvas seisus elavad inimesed,
kellel puuduvad riidedjalanõud; suurpered, kus ei ole võimalik pereliikmetele
kõike vajalikku muretseda; turvakodudes elavad ja teised eluraskustega võitlevad inimesed.
Aarete Laegas on veel noor organisatsioon (alustasime tegevust selle aasta
augustis), kuid juba on meie sorteerimiskeskusest läbi käinud üle 15 tonni asju.
Oleme saanud aidata mitmeid Eestimaa
inimesi, saatnud abipaki Süüria põgeni-

kelaagrisse Türgis ning aidanud koguda
raha ka loomade varjupaigale.
Oleme alustanud koostööläbirääkimisi erinevate liitude ja ühingutega, sotsiaalametnikega ning saanud ka rohelise
tule koostöö osas Eesti erinevate valdade
ja linnavalitsustega. Aarete Laekal on
koostööpartnereid nii kodumaal kui ka
väljaspool Eestit. Et oleks toimiv sorteerimiskeskus ja transport saaks sõidutada

KADUNUD 1-AASTANE EMANE KOER

31.detsembri öösel läks kaduma meie pere armas sõber
1-aastane Roosi. Koer on suurt, tugevat kasvu (40 kg). Karv
on lühike ja tihe, kollakas, nägu tume - meenutab kaukaaslast.
Kaelas punane raadiopiirde saatjaga kaelarihm. Koer võib
liikuda Keila-Saue-Laagri lähipiirkonnas. Koera kadumisest
on teatatud ka Viljandi mnt varjupaika. Head inimesed, palun
aidake Roosi koju. Iga info eest tänulik pere.
Telefonid 56 454 117 ja 56 454 118

abivajajateni õigeid asju, oleme avanud
ka toetuspoe (müügist saadud tulu läheb
Aarete Laeka tegevuse toetamiseks).
Asume Tallinnas Videviku tänaval
majas number 31. Meid on võimalik
külastada iga päev, E-R kell 1018 ja L-P
kell 1017. Lahtiolekuaegadel võib Aarete Laekasse tuua endale mittevajalikke,
kuid korralikke asju ning kellel soovi,
saab sümboolse summa eest soetada midagi kauplusest asemelegi.
Facebookis on meil juba üle 2 500
hea sõbra ning see arv kasvab pidevalt,
mis omakorda annab ka tunnustust ja
hoogu juurde Aarete Laeka meeskonnale, kuhu kuuluvad heasüdamlikud ja
ettevõtlikud noored.
Aarete Laeka tegemistest saab lähemalt lugeda kodulehelt www.aaretelaegas.ee või heites pilk Facebooki
www.facebook.com/aaretelaegas.
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Ääsmäe spordiaasta tähed 2013
Meie koolil tegus spordiaasta: kes pistis rinda klassivenna või klassiõe vastu koolisisestel mõõduvõtmistel, kes oli tegija maakonna tasandil ja kes suutis vabariiklikel võistlustel silma paista.
KRISTJAN
KÜTTIS

K

Ääsmäe Põhikooli
kehalise kasvatuse õpetaja

a alade valikuvõimalus oli
suur, koolisisesed võistlused olid krossijooksus, akrobaatikas, murdmaasuusatamises
ja kergejõustiku mitmevõistluses.
Maakonna võistlustelt käidi väljas kergejõustikus, pallimängudes
(korvpall, võrkpall, rahvastepall) ja
erinevatel jooksuvõistlustel. Paremaid kohti vabariiklikult saavutati
kergejõustikus ja saalihokis. Sarjadest võtsime osa „Tähelepanu,
Start!“ ja „TV 10 Olümpiastarti“
võistlustest. Esimesena mainitud
võistlussarjas meie kool poolfinaalist edasi ei pääsenud, küll aga
kulges väga hästi „TV 10 olümpiastarti“ etappidest osavõtt kuni
finaaletapini välja.
„TV 10 Olümpiastarti“ ja muud
kergejõustikuvõistlused
Harju maakonnas võite tunnistanud Siim Edvard Sinimeri (1000
mj), Karl Joann Jürimaa (kõrgushüpe, mitmevõistlus) ja Markkus Ansip (kuulitõuge, kettaheide) jõudsid
ühel või enamal korral vabariigis

esikolme hulka. Sinimeri läbis 1000
meetrit alla 3 minuti, Jürimaa hüppas kõrgust 1.66 m ja Ansip heitis
ketast pea 33 meetrit. Kõikide resultaadid on tugevad, kuid Jürimaa
kogutud 6 773 punkti mitmevõistluses (9 alaga) on kõige säravam
tulemus. Lisaks neile kolmele aitasid vormistada hea punktide kogusumma Sandra Smirnova vanemate
tüdrukute ja Lisanna Jürimaa ning
Lisanne Nurk nooremate tüdrukute seas. Nooremate poiste hulgas oli
põhivõistleja Markkus Ansip. Hea
kogutud punktisaak I-IV etappidel
ja edukas esinemine finaalis Rakveres andis Ääsmäe koolile kokkuvõttes väikeste koolide (kuni 250 last)
seas III koha. Auhinnaks erinevat
nänni nätsupakkidest spordivõistluste piletiteni välja ja muidugi põhiauhind 350 eurot, mille eest sai
soetatud inventari (3 oda, paar kuuli, kõrgushüppelatt).
Kergejõustikus esinesid veel
tublilt Paul Theodor Oja (600 mj,
1000 mj), Rauno Miller (kettaheide, palli- ja odavise), Dan-Markkus
Pajula (kuulitõuge, kõrgushüpe),
Kevin Keidla (kettaheide), Klaus
Laurik (mitmevõistlus), Joonatan
Jürimaa (kaugushüpe, sprint). Viimasena mainitud on juba noore-

kokku 6 kergejõustikuvõistlust,
kuhu meie kooli
lapsed võistlema
lähevad.
„Tä helepa nu ,
Start!“, pallimängud
2013. aastal ei
õnnestunud
Ääsmäe
koolil
Juunikuise TV 10 Olümpiastardi 42. hooaja vabariikliku
finaaletapi vanemate poiste kolm tugevamat.
poolfinaalist edasi
mad ja nende paremad tulemused murda ja nõnda jäi meil selles sarkindlasti veel ees. Sünniaastate jas finaalis osalemata. „Tähelepanu,
20032006 lastega sai käia võistle- Start!“ 2014. aasta alagrupikohtumas Haapsalus ja Rakveres, kus eri- mised toimuvad alates veebruarist
nevalt Harjumaast maakonniti ikka Peetri koolis. Pallimängudest oli
parimaks 4. koht maakonnas – seda
väikelastele võistlusi tehakse.
Maakonna tasemel said esikoha nii võrkpallis kui korvpallis. Selle
5. klassi tüdrukud 4x50 m teate- tulemuse võitlesid välja 6.-7. klassi
jooksus koosseisus Anette Kõu, poisid (Rauno Miller, Paul Theodor
Lisanna Jürimaa, Laura-Liisa Piibar Oja, Jaano Pilder, Markkus Anja Aigi-Elis Pihlakas. Ääsmäe õpi- sip, Kevin Keidla ja Erlend Utrop).
lastest koosnev võistkond (4.9. kl) Rahvastepallis, kus eelnevad 3 aasvõitis Hageri kihelkondade koolide tat oleme saanud medalid, jäime
kergejõustikuvõistlused, lisaks nii seekord neist ilma ja üsna kindlalt
väikese kui suure Rootsi teatejook- – parim oli 4.-5. klassi tüdrukute
su. Suvel sai osaletud ka Rukkilil- saavutatud 6. koht. Pallimängudest
lemängudel. Välisvõistlustel me ei kõige edukamalt läks arvatult saakäinud, kuid uuel aastal on plaan lihokis, kus ikka vabariigi tasemel
Soome Youth Athletics Games esikolme seas erinevates vanustes
võistlustele minna. Jaanuarikuus on figureeriti. 2014. aastalgi on plaa-

nis pallimängudes kaasa lüüa ja
eesmärk kindlasti paremate sekka
jõuda.
Ääsmäe spordihetk
Kui ERR valis 2013. aastal Eesti
spordihetke, siis üks Ääsmäe nominentidest spordihetke valikul olnuks kindlasti suuskade kinkimine
Ääsmäe koolile LC Laagri Lions ja
Olympic Casino poolt. Nüüd saavad
tundides kõik lapsed suusad alla ja
läheb suuremaks harjutamiseks. On
ju suusavõistlus üks neljast kohustuslikust võistlusest, mis õpilastel
läbida tuleb. Kooliaasta lõppedes on
parimaid ootamas ees auhinnad (3
parema ala kokkuvõttes). 2013. aastal suvel said aktiivsemad õpilased
osaleda ka spordilaagris Tõrvas, kus
mõnepäevase aktiivse olemise sekka
kuulusid kanuumatk, treeningud ja
isegi üks võistlus. Ka uuel aastal on
laager plaanis.
Tänud kõikidele, kes sporditegemisele Ääsmäel kaasa aitavad, on
see siis kool eesotsas direktor Jaanus
Kallioniga, tublid lapsevanemad,
kes transpordiküsimustes tihti abi
pakuvad või lapsed ise, kes võistlustel hea meelega käivad ja läbi selle
rõõmu tunnevad. Soovin kõikidele
sportlikku aastat!

HARIDUS

„Ettevõtliku kooli” haridusprogramm Ääsmäe Põhikoolis
Sellel õppeaastal on Ääsmäe Põhikool teinud esimesi samme ühinemaks „Ettevõtliku kooli” võrgustikuga. Nimetatud haridusprogramm on saanud alguse 2005. aastal Ida-Virumaal ning on
suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi. Tänaseks on programmiga ühinenud
10 maakonda Eestis.
ANU ARISTE
Ääsmäe
Põhikool

E

simene tutvus “Ettevõtliku
kooli” programmiga toimus
oktoobris, kui Egon Eiche
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest käis meie kooli 7., 8. ja 9. klassi
õpilastele tutvustamas üleriigilist
noorte ettevõtlikkusideede konkurssi ENTRUM. Huvitav oli teada
saada, milliste põnevate ideedega on
noored eelmistel aastatel välja tulnud ning mida teha, et antud konkursist osa võtta.
Ääsmäe noorte ettevõtlusidee
Koolituselt saadud mõtted ei jäänud ainult mõteteks – kolm üheksanda klassi tüdrukut, Margarita
Oja, Laura Männaste ja Simone
Sui, esitasid konkursile oma idee
„Disainides lahedaks” ning pääsesid sellega ENTRUM programmi
oma ideed arendama. Neiude ideeks
on luua noorte disainerite e-pood,
kus moest huvitatud noored saaksid
müüa ja osta disainitud riideid.
Ees on ootamas mitu kuud tõsist

tööd. 2013. aasta novembrist kuni
2014. aasta veebruarini toimub inkubatsiooni- ja koolitusprogramm,
mille raames ideede autorid saavad
koolitusi ja mentori abi oma idee
arendamisel. Finaal ja idee elluviimise tulemuste avalik esitlus toimub
22. märtsil 2014 Nokia Kontserdimajas. Soovime oma noortele
jõudu, et neil jätkuks põhikooli lõpetamise kõrval aega oma idee ellu
viimiseks!
Programm „Liider minus eneses“
Et saada paremini aimu „Ettevõtliku kooli” programmist, avanes
siinkirjutajal suurepärane võimalus
osaleda Ida-Virumaa Ettevõtluskeskuse poolt korraldatud õppereisil
Taanis ja Rootsis, külastamaks sarnase õpilaste ettevõtlikust arendava programmiga tegelevaid koole.
Klostermarkskolen Taanis Roskildes
ja Värbyskolan Rootsis Stockholmis
on ühinenud programmiga “The
Leader in Me”.
Programmile pani 1999. aastal
alguse ühe kooli direktor Ameerikas, kui ta seisis fakti ees, kas sulgeda kool või teha kooli töös täielik muudatus. “The Leader in Me”

programm põhineb seitsmel harjumusel, mis õpetavad lastele (olles
alguse saanud küll täiskasvanute
ärimaailmast) selliseid väärtusi nagu
vastutus, planeerimine, austus,
meeskonnatöö ja tasakaal. Mõlemad koolid on “The Leader in Me”
programmi oma kooliellu integreerinud erinevalt.
Klostermarksolen Taanis pakub
oma 8. klassi õpilastele 24tunnist
koolitust, mis õpilaste sõnul meeldis
neile väga kuna „õpetaja ei ütle ette,
mida peab tegema, vaid õppimine
käib läbi avastamise ja praktilise tegevuse.” Kui alguses (aastal 2008)
kasutati programmi kui võimalust
õpetada lastele projekti kirjutamist,
mis Taanis on 9. klassis kohustuslik,
siis tänaseks osalevad selles ka algklassid. Külastades algklasside tunde, nägime, mil viisil see seal toimib
2. ja 3. klassis. Klassis on jaotatud
rollid: on klassiruumi kaunistajad,
õppematerjali kättejaotajad, tahvli
puhastajad, põranda korrashoidjad
jne. Iga roll on läbi räägitud ja kõik
arvestavad sellega, õpetaja ei pea
seda meelde tuletama – õpilane on
proaktiivne, koostöövalmis ning arvestab oma klassikaaslastega.

Taani Klostermarksoleni 8. klassi õpilased jagavad oma muljeid “The Leader
in Me” koolitusest.

Rootsis asuva Värbyskolani direktor rääkis, et nende koolis võeti
“The Leader in Me” kasutusele kui
üks töövahend, mis aitas tõsta õpilaste motivatsiooni ja liita kollektiivi ning leida ühine keel. Õpetajad
mõistsid, et probleemide lahendamiseks peavad nemad sammu õpilastele lähemale astuma. See oli
vajalik, kuna koolil oli halb maine,
õpilaste motivatsioon ja õpitulemused olid väga madalad, koolivägivald
oli suureks probleemiks. Taustana
peaks lisama, et tegemist on piirkonnaga, kus on palju sisserännanuid ning probleemseid perekondi.

Kuidas programm on kooli aidanud: kolme aasta jooksul on kool
muutunud turvalisemaks, klassides
on distsipliin, õpitulemused on paranenud, üldine heaolu ja maine on
paranenud, õpilaste motivatsioon ja
uudishimu on tõusnud.
Muidugi ei ole antud programm
mingi imevahend, mis aitab probleeme lahendada ja nagu mõlema
kooli direktorid ütlesid, tuleb seda
kohandada Euroopa oludele. Mõtteainet on siin aga kindlasti – kuidas
saame tõsta õpilaste motivatsiooni ja
ettevõtlikkust? Milline on õpilaste
arvates ettevõtlik inimene?
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FOTOKONKURSS

Vana võlg – sügisese fotokonkursi
laigitumad kaadrid
Valla sünnipäeval novembris lõppes läbi sügise kestnud
fotokonkurss „Saue valla kultuuripärand“. Võistlustulle
saadeti kokku 34 fotot ja 668 poolthäälega võitis foto
nimega „Ise tehtud, hästi tehtud“.

H

indamiseks olid kõik kaadrid vaatamiseks
üles riputatud valla Facebooki kontol ja
võidutööd laigiti 668 korral. Tegemist
oli ka ilmselt kõige enam kultuuripärandi teemakontekstis oleva pildiga. Nimelt selgus sellelt,
et Saue vallas on olemas täitsa originaalne „päris
oma“ rahvariide seelikutriip. Teise tulemuse, 591
laiki, tegi hääletamisel foto „Varajase ärkamise
võlud“, kus ehedad hommikused koduõue meeleolud. Esikoha preemiaks oli välja pandud 300 eurot ja teisele kohale 200 eurot. Lisaks anti välja ka
kaks eripreemiat.
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Sauevallakas Facebookis
SAUE VALD
Harjuma tõmbekeskused hakkavad paika saama. Meie vallal
tõmbekeskust nagu polekski, tuleb vältimatult Saue linnaga
ühineda. Küll on „suured“ tõmbekeskused Riisipere ja Vasalemma. Ärgu naabrid jutumärkide pärast palun solvugu. Aga mida
sauevallakas selles pildist arvab?

ANDRES AGUKAS
Iga asi koondub millegi ümber - koondumiseks Laagris saab
eelkõige olla Maksimarketi ümbrus. Ma ei tea mis valemiga, aga
see MTJ (andku Sagro mehed mulle andeks), mis täna Vae tn
on, peaks kolima kuskile sobivamasse kohta ja vabastama keskusele arenguruumi. Just Laagri keskuse ümbruse areng pole minu arvates
liikunud ega liigu enne, kui kuidagi nende ahervarede asemele midagi tuleb...bürood kasvõi.

ANDRES LAISK
Tuleb nõustuda, et Sagro vanade kasvuhoonete ala väljaarendamine looks koheselt uue hingamise. Seni võib ju proovida vallamaja - Comarket - jõgi kolmnurgas midagi teha (kuigi kahjuks
on ka see üks eraomandis olev hoone seal, mind kuidagi tervikuna toimima
ei saa), aga suurt läbimurret keskuse osas ei tule. Hea on siisiki minu arvates,
et Comarketi seal arendama saime ja ka sellised väiksed ärid nagu Leivatuba ju tegelikult annavad palju minu arvates juurde. Maksimarket ei ole minu
enda jaoks alevile mingi keskus, see on transiitkoridor ja selleks ta jääb.

TORMI TABOR

I PREEMIA 668 poolthäält

Ma ei ole absoluutselt nõus sellega, et Laagri on tõmbekeskuse
asemel teeninduskeskusena määratletud. Määratlemise dokumendis on teeninduskeskus defineeritud järgmiselt: „kohad,
kus ei ole tingimata kättesaadavad kõik avalikud ja kaubanduslikud teenused, ent mis on siiski olulised teenuste kättesaadavuse tagamise seisukohalt”.
Väidan, et Laagri on kohaks, kus kõik olulisemad kaubandusketid on juba
avanud või plaanivad avada oma esinduse, seda eelkõige soodsa asukoha
tõttu. Samuti on siin juba rajatud ja lisaks planeerimise faasis päris mitmeid
tehnoparke (=töökohti). Kaubanduse ja töökohtade osas toimib Laagri juba
praegu tõmbekeskusena nii Sauele kui Nõmmele. See peaks olema jõuliseks
märgiks ka avaliku sektori teenuste pakkujatele ja planeerijatele. Nii tähtsa
otsuse langetamisel tuleks lisaks praegusele olukorrale vaadata ka trende.

foto „ISE TEHTUD, HÄSTI TEHTUD“
autor Anne Kalda
See on igiammune lugu meie oma valla,
Jõgisoo-Koppelmaa rahvarõivaste loomisloo
meenutuseks. See on lugu aastast 2000-2001,
mida loetakse ka Saue-Jõgisoo Haridusseltsi
käsitööringi algusaastaks. See on lugu ühest
kultuuripärandi killust, mida on hästi põgusalt
kajastatud kohalikus ajakirjanduses: 24.08.2001
ajalehes Harjumaa ning 2013. a veebruaris ja
aprillis ajalehes Koduvald. See on Eesti Kultuurkapitali toetusel teostatud rahvarõivaste loomise
ja valmistamise projekt, mille tulemusena on
meil tänaseks oma seelikutriip, ajendatuna
lähiümbruskonna triipudest-värvidest (Juuru ja
Nissi) ning oma Harjumaa pilutikandiga käis.

DIANA POUDEL
Ma arvan, et Laagri needus on pigem see, et enamuste jaoks
tundub ta Tallinna osana. Tunnistan ausalt, et enne kui 7 aastat
tagasi siia krundi ostsin arvasin, et Laagri asub Tallinnas. Kuna
erinevalt Nõmmest on siin siiski palju vaba maad, kuhu tulevikus
saab uusarendusi teha ja samas logistiliselt on ta paremas asukohas kui ükskõik milline teine lähivalla keskus, siis võibolla tuleb lihtsalt Laagri jaoks eraldi
termin välja mõelda.

RAUL VIBO
Ei saa küll aru, miks Laagri peakski olema tõmbekeskus, mis
on siis teenindus (teenus) keskuses halba? Püüaks keskenduda
kohaliku eluolu edendamisele, see tõmbamine nagunii suures
pildis midagi head ei tähenda, ainult tõmblemist.

ANDRES AGUKAS
Neid kohti mida Tormi loetles - neid ei peetagi Laagriks, vaid
pigem Tallinnaks. Tehnopargid tõesti tõmbavad magalatest
inimesed päevaks tööle ja ööseks koju, kuid asumi tõmbeKESKUSEKS on vaja midagi enamat kui tööstuspark. Ehk siis keskust - keskust selle kõige klassikalisemas mõttes. Täna Laagril selline keskus
puudub ja olgem ausad ka, Saue on planeeringult magala, kus puudub selge
keskus. Kui Laagri keskuseks lugeda vallavalitsuse piirkonda, siis ....andke andeks ühel pool vanad töökojad ja teisel pool mahajäetud kasvuhooned. Kui
lugeda tõmbekeskuseks Maksimarketi poodi .... siis võiks ju iga kaubakeskust
nimetada tõmbekeskuseks.

II PREEMIA 591 poolthäält

MIKK LÕHMUS

foto „VARASE ÄRKAMISE VÕLUD“, autor Keddy-Liis Segasaar
Ühel hommikul silmi avades arvasin, et olen sisse
maganud. Selgus, et siiski mitte. Loodus äratas mind
oma päikesetõusuga, et saaksin osa millestki väga
lummavast. See oli nii ilus: päike, udu, kargus, langenud puulehed, koduõu. Ma pidin seda jäädvustama.
Kui olin telefoniga valmis pildistanud oma imelise
ja muinasjutulise vaate, imestasin, kui tõetruult see
vaade pildile jäi, siin ta ongi.

Võiksime mõelda ikka tuleviku peale, arvestusega, kuidas me
tahame Saue valda näha 15-20 aasta pärast. Kui me tahame
luua Tallinnale vähegi arvestatavat vastukaalu (just avalike
teenuste pakkumise ja kvaliteedi poolest, aga ka töökohtade
genereerimise võimet), siis on võimalik näha ühtse eeslinnalise keskusena
Laagri-Saku-Saue kolmnurka (mille tagamaa võiks olla ka praegune Kernu
vald). Kui hakkame iga asulat nägema tõmbekeskusena, siis see on umbtee.
Niikuinii joonistati Harjumaale kõiksugu kummalisi ussikujulisi moodustusi ja
nimetati neid tõmbekeskusteks. Sauevallakad on siiani ikka eesrindlikud olnud, ärme siis siin muutu kitsarinnaliseks.

ERIPREEMIAD:
Kõige kuldsema viljapõllu eripreemia: foto
„Suveõhtu Vanamõisas“, autor Kaisa Norak.
Foto „Üksik vaher“, autor Sander Antoniak. See foto
laekus peale konkursitööde esitamise tähtaega, kuid
kuna sai 63 poolthäält, mis oli konkursi III tulemus,
siis on igati väärt ära märkimist.

28. detsember
ÜRJU MANKIN
Kauaaegne Saue sovhoosi direktori
asetäitja mehaniseerimise alal
Õnnitleb Valeri Alba, kultuuri-,
haridus- ja spordikomisjoni liige

TORMI TABOR
Mikk, ei muutu, lihtsalt otsin loogikat sellest paberipakist, mida
HOL esitleb:) Ja kas selline kolmnurk kvalifitseerub üldse tõmbekeskusena? Kumb linn sinu arvates võiks olla uue suurvalla
keskuseks, kas Saku või Saue linn?

ANDRES LAISK

28. detsember
MAIA METSAVÄLI
AS Sagro sekretär
Õnnitleb Valeri Alba, kultuuri-,
haridus- ja spordikomisjoni liige

20 aasta pärast ei ole enam küsimust kumb „alev” või kumb
„linn”. Kolmnurga tipud on keskelt selleks ajaks kokku kasvanud. Siin elab kokku ca 40 000 inimest nendest selles keskuses
kokku vähemalt 25 000. Piirkondliku hea ja kiire ühenduse tagavad head maanteed, ringtee ning Juuliku Tabasalu tee ja Pärnu mnt loomulikult. Tarvilise radiaalühenduse rolli Tallinnaga täidavad senisest oluliselt
enam kaks raudteeharu, üks Keila suunal ja teine Sakut läbiv. Kõik eeldused
on tegeleda tugeva eeslinnalise tõmbekeskuse kujundamisega, mitte mineviku konstanteerimisega!
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Vatslas toimus Pürojämm
22. novembril toimus Vatsla Pürojämm. Nojaa, sellist paugutamist pole meie kandis
enne nähtud. Taevas oli värviline 2 tundi järjest. Siit said kõik kohalviibijad suure emotsionaalse laengu. Ja seda head tunnet
tahaks praegu kõigiga jagada.
Igal juhul suur tänu neile, kelle jaoks pileti hind 10 eurot kallis
polnud. Ja ega lõppkokkuvõttes pole mul kahju ka sellest, et
veelgi rohkem rahvast jälgis kogu šõud kuskilt kaugemalt. Kogu
Vatsla küla läbiv tee oli autosid paksult täis pargitud. Mis seal’s
ikka. Hea meel, et üritus oli vajalik paljudele. Loodetavasti on
maailm nüüd parem.
Aga ma tahaks öelda ühte asja. Eelkõige on see sõnum
mõeldud Vatsla küla elanikele. Kui me elame kõik Vatslas ja tahame, et siin Vatslas ka midagi toimuks, ei piisa kaugelt vaatamisest. Peaksime kõik ise panustama. Ei tohiks olla kahju väikesest rahast, et tagada mingite ettevõtmiste elujõulisus.
Vaata, suurtele sponsoritele on Vatsla küla täiesti mõttetu
koht. Keegi ei hakka kunagi meie ettevõtmisi kinni maksma. Elu
ja üritused Vatslas see on eelkõige Vatsla elanike endi mure.
Mu ütlemine kõlab ehk liiga kapitalistlikult, aga kui sa tahad, et
sul oleks valik, mida tarbida, siis sa peadki tarbima. Kui oled
harjunud kõike tasuta saama, siis varsti ongi su valikuteks ainult
mõttetu tasuta….mittemidagi.
Ei, ma ei kurda. Elu on lill! Ka aasta pärast paugutatakse
Vatslas. Tõenäoliselt toimub see 21. novembril 2014. Aga sellest kirjutan kunagi hiljem.
Arvo Vardja
Vatsla Pürojämmi korraldaja

Laagri Kooli raamatukogus
on vaatamiseks-ostmiseks
üleval lille- ja loodusmaalid
Laagri Kooli raamatukogus on üleval Merike Läte maalide näitus-müük. Pilte saab
vaadata ja osta 6.–31. jaanuarini tööpäeviti
kell 10-15.
Esimest korda olid Merikese pildid meie raamatukogus välja
pandud mõned aastad tagasi. Huvi väljapaneku vastu oli elav
ning seetõttu kutsusime Merikese värskete maalidega meid
taas rõõmustama.
Merike kirjutab: „Olen sündinud tuisukuul 1963 ühes Eestimaa kaugemas osas Räpinas. Seal kasvasin suureks, Tartus ja
Tallinnas aga õppisin targemaks. Olen katsetanud väga erinevate tehnikatega, maalinud portselani ja illustreerinud õppekirjandust ning juturaamatuid. Viimane tõsisem ettevõtmine oli
Laine Randjärve koostatud A. H. Tammsaare vaimukate lausumiste kogu illustreerimine. Kokku on minu pilte kaheksas raamatus. Arvet pidades on maale aga 18 riigis, millest üks eksootilisemaid on hetkel Kolumbia. Olen tahtnud alati maalida õnne
ja rõõmsaid inimesi. See lisab energiat nii tegijale kui vaatajale.
Ma väga loodan seda. Meeldivaid elamusi Sulle, vaataja! Loodetavasti ei läinud tuju halvemaks ja uus
aasta muutub
paremaks!“

Kristi Tamm,
Laagri Kooli
raamatukoguhoidja

Huvitegevust Laagri
kultuurikeskuses jagub nii
beebidega emadele kui ka
pensionieas tantsuhuvilistele
Uuel aastal on alustamas uued huviringid. Helista või astu läbi
ja uuri lähemalt, kas sinule on nendes huvitegevustes kohta.
INGRID NOVIKOVA
Saue valla
Kultuurikeskuse
juhataja

J

uhendaja Ave Lähkeri eestvedamisel alustab veebruaris Babyfit treening, mille eesmärgiks on pakkuda
koormust eelkõige emale ja kus laps on
pigem treeningvahendiks. See on hea
võimalus veeta koos oma beebiga lõbusaid ning arendavaid harjutusi tehes
kvaliteetaega Kollase Pardikese mängutoas.
Proua Aime Kaasiku eestvedamisel
alustab veebruaris seeniortantsurühm,
kuhu ootame vanemas eas tantsuhuvilisi prouasid ja härrasid. Partnerit ei
pea olema, tulla võib ka üksi. Tegemist
on tantsulise liikumisega, mis kindlasti
parandab nii enesetunnet kui ka annab
võimaluse suhtlemiseks ja tantsimiseks.
Esimene tund toimubki koos Tallinnas
tegutseva seeniortantsurühmaga. Õpime ja vaatame, kas saame tantsudega
hakkama!
Suhteliselt uue huviringiga on tegemist võimlemiskooli Excite Dance tantsurühmaga, kuhu oodatakse 3-12-aastaseid lapsi. Esimene rühm alustas
septembris ning tänaseks on kahel korral kultuurikeskuse sündmustel edukalt
esinetud.
Saue valla harrastusteater MÄNGUTEATER on end tõestanud mitme etenduse toimumisega nii kultuurikeskuses, Hüüru mõisas kui ka

osalemisega harrastusteatrite festivalil
Jõelähtmel. Seltskond on lõbus, tegus
ja aktiivne ning ootab oma sekka huvitavaid teatrilembeseid inimesi, et koos
uus lavastus ette võtta.
Samas soovime ka meelde tuletada,
et kultuurikeskuses tegutsevad veel:
muuuusikastuudio Vikerkaar, Anne
Adamsi Muusikastuudio, pereklubi Kollane Pardike, MyDance
Tantsuklubi, Laagri Maleklubi, Laagri Emade Klubi,

Seltskonnatantsuklubi, naisansambel
Pihlamari, Laagri Kristlik Kogudus ja
toimub klavessiini, plokkflöödi ning
klaveri individuaalõpe.
Infot kultuurikeskuse huvitegevuse
ja seal toimuvate sündmuste kohta leiab
Saue valla Kultuurikeskuse Facebooki seinalt, Saue valla
kodulehelt ja kultuurikalendrist ning
kultuurikeskusest tel
6796765 või info.veskitammi@sauevald.ee.

Kino tuleb kultuurimajja. Iga kuu viimasel reedel
Alates jaanuarist toimuvad kultuurikeskuses iga kuu kuu viimasel reedel kinoõhtud, kus näidatakse
Eesti filme. Esimene neist - mängufilm “Mandariinid” tuleb vaatajate ette juba 31. jaanuaril. Toimub
üks päevane ja üks õhtune kinoseanss, kell 11 ja 19. Pileteid saab broneerida või osta kohapeal enne
seanssi algust. Piletite hinnad: 3 eur / soodushind 2 euri kehtib õpilastele ja pensionäridele.
Lisainfo: Saue valla Kultuurikeskus, Veskitammi 8 Laagri, tel 6796765, info.veskitammi@sauevald.ee
Kino näidatakse koostöös Saue Vallavalitsuse ja Vanamõisa Vabaõhukeskusega.
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Jõulurõõm ei koli niisama
prügimäele, vaid lahkub

AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT, AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

10.01

Uusaasta
seltskonnatantsuõhtu

kell 19 Saue valla kultuurikeskuses

Käthe Lobe, Saue
valla kultuurikesus

Tel 6796 765,
info.veskitammi@sauevald.ee

11.01

Uus aasta: kooli alguse
kell 12 Saue valla kultuurikeskus
disko

Saue valla
kultuurikeskus

Tel 6796 765,
info.veskitammi@sauevald.ee

11.01

Taaskasutuse
töötuba: käsitööseebi
valmistamine

kell 11-13 Saue valla kultuurikeskus
Osavõtutasu 12 eurot, valik on eelregistreerimine.

Kristina Tamm,
Saue valla
kultuurikeskus

11.01

Tuula ja Pällu külade
uusaastapidu

Kell 18 Tuula kaubahoovis
Tasuta

MTÜ Tuula Tutulus

11.01

Saue valla noorte
mõttekoda.
Oodatud on kõik
Saue valla noored, kel
vanust 14-24 eluaastat
ning kes soovivad valla
elus sõna sekka öelda.

kell 11-13 Saue valla kultuurikeskus
Uuel aastal uue hooga! Tuleme kokku ja asume
plaani pidama, kuidas ellu kutsuda Saue valla
noortekogu – paneme paika tegevuskava,
hakkame üheskoos sõnastama noortekogu
loomiseks vajalikke dokumente jne.

Saue vallavalitsus,
Saue valla
kultuurikeskus

Tel 6796 786,
kaija.velmet@sauevald.ee

12.01

Kuuskede põletamine
Laagris

kell 17 Laagris jõekääru platsil
Palun ära vii oma jõulukuuske prügikasti kõrvale,
vaid too Laagri jõekääru platsile, et ühiselt
kuuskedest veel sooja ja rõõmu saada.

Saue vallavalitsus

Tel 6541130

25.01

SÄRTS 2014

Saue valla kultuurikeskuses
Kui on lund, ehitame ühiselt ühe toreda lumelinna-atraktsiooni, peame plaani, mida üheskoos
selle aasta jooksul ette võtta, kuulame muusikat,
sööme torti ja mis kõige tähtsam – täname neid
noori, kes 2013. aastal millegi toreda ja heaga
silma paistsid.
Tule, ole ja sära!

Saue vallavalitsus,
Saue valla
kultuurikeskus

Tel 6796 786,
kaija.velmet@sauevald.ee

26.01

PIPI perehommik

Kell 12-14 Vanamõisa seltsimajas vahva hommik
kogu perele koos mängude ja võistlustega, kõigile üllatused ja auhinnad, sissepääs TASUTA (v.a
pannkook koos piimaga 1 eur), avatud kohvik.

MTÜ Vanamõisa küla

31.01

KINO.KINO.KINO.
Mängufilm
„Mandariinid“
Pilet: 3 eur/ õpilased,
pensionärid 2 eur

Kell 11 ja 19 Eesti-Gruusia mängufilm sündmustest Abhaasia eesti külas 1992. aasta sügisel.

Saue valla
kultuurikeskus, MTÜ
Vanamõisa, MTÜ
Kinobuss

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

8.02

Saue valla beebipäev
Kutsetega

Kell 11 Saue valla kultuurikeskuses

Saue vallavalitsus,
Saue valla
kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

8.02

Noorte mõttekoda

kell 11-14 Saue valla kultuurikeskus
Saue valla noortekoja alusdokumentide koostamise töötuba

Saue vallavalitsus,
Saue valla
kultuurikeskus

Tel 6796 786,
kaija.velmet@sauevald.ee

8.02

Vanamõisa kirbuturg
Kauplejate registreerimine kuni 05.02 telefonil 5140761,
katrin@kodukyla.ee

Tel 6796 765,
info.veskitammi@sauevald.ee
Leelo Rande, tel 56677793

MTÜ Vanamõisa Küla

väärikalt leekides
Tule saa sellest osa!

Sauevallakad võivad alates

6. jaanuarist
tuua oma jõulukuused Laagri alevikus
Jõekääru parki skateparki kõrvale platsile ühisesse
lõkkesse, et siis

12. jaanuaril kell 17
õhtupimeduses lõke süüdata

Katrin Krause, tel 5140761;
katrin@kodukyla.ee
www.vanamoisa.ee

SOOVIME IMELIST
UUT AASTAT!!!






Kell 11-15 Vanamõisa seltsimajas
Tule kauplema riidekraamiga, mis kodus seisma
on jäänud.
Avatud lasteriiete kauplemise tuba!
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Katrin Krause tel: 5140761

21.02

Ööklubi „Metsik lääs“

Kell 20-03 Vanamõisa seltsimajas.
Pilet 10 € (sisaldab suupistelauda);
piletite broneerimine kuni 17.02.

MTÜ Vanamõisa küla

Katrin Krause, tel 5140761
katrin@kodukyla.ee
www.vanamoisa.ee

28.02

KINO.KINO.KINO.
Mängufilm „Elavad
pildid“
Pilet: 3 eur/ õpilased,
pensionärid 2 eur

Kell 11 ja 19 Saue valla kultuurikeskuses
“Elavad pildid” on Hardi Volmeri ajalooline armastusfilm, milles lööb kaasa kogu kodumaine näitlejate paremik ning mis kätkeb endas nii varajase
tummfilmi groteski kui kino kuldaja melodraamat,
nii eepikat kui komöödiat.

Saue valla
kultuurikeskus, MTÜ
Vanamõisa, MTÜ
Kinobuss

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee




PÄEVAHOIUGA
AVATUD MÄNGUTUBA

LIITUJALE
KUUTASU
NELJAPÄEVITI

35€+TASUTA
KL 17.00-19.00


SÜNNIPÄEV!



SÜNNIPÄEVAD
UUED
TEENUSED

E-N 18.00-21.00 49€
*TUNNIHOID


 R,L,P, pühadel 64€
*PÄEVAHOID



*ÕHTUHOID
 
*ÖÖHOID 

*MÄNGUKOOLI MUUSIKATUNNID


www.ponnimangumaa.ee

Tel:56563888 Pärnasalu 31, Saue




NOORED

2013. aasta oli muutuste aasta Saue valla noortetöö jaoks
Aasta lõpp on alati aeg, mil vaadatakse tagasi möödunud 12 kuule ning mõeldakse läbi,
mida endaga uude aastasse kaasa võtta.
KERTTU
VETEMA
Ääsmäe küla

M

öödunud aastal viidi läbi
valla noorsootöö kvaliteedi hindamine ning hindeks saadi tugev 2,2. See andis märku kindlasti piirkondliku noorsootöö
tugevustest ja nõrkustest. Kvaliteedihindamise tulemus viis mõtted Saue
valla Noortevolikogu loomise poole.
Praktikandina oli mul võimalus osa
saada esimestest sammudest, mis
tehti selle eesmärgi täitumise nimel.
Märtsis toimuski esimene noorte
mõttekoda, kuhu olid oodatud kõik
aktiivsed noored. Kuigi mõttekojal
osales vaid 4 valla noort, oli koosveedetud pärastlõuna produktiivne ning
läbi ajurünnaku pandi paika suund,

kuhu poole liikuda. Aprillis toimunud mõttekoja jätkul oli kohal juba
11 noort ning suurepäraseid ideid
edasiliikumise osas tekkis veelgi rohkem. Üheskoos mõeldi välja, milline
peaks olema meie valla vabatahtliku
pass ning õige pea passid trükitud
ka said. Vabatahtliku passi võeti vastu soojalt ning passi soovijaid jagub.
Samuti on passid soojalt vastu võetud ka vabatahtlikku tööd pakkuvalt
poolelt.
Olles ise üheaegselt eluaegne sauevallakas ja noor noorsootöötaja, pean
väga oluliseks seda, et noored oma
kodukoha kujundamisel rohkem kaasa räägiksid. Meil on oma koduvallas
täpselt nii hea elada, kui me seda ise
tahame. Suur asi on mõelda, mis kõik
võiks meie koduvallas paremini olla,
aga veelgi suurem ettevõtmine on
see, kui teeme oma hääle kuuldavaks

ning räägime kaasa meie jaoks olulistes küsimustes. Aktiivse inimese elu
on täis põnevust ning huvitavaid kogemusi ja otse loomulikult ei puudu
ka meeldivad tutvused. Noortevolikogu loomine annab meile võimaluse ise kaasa rääkida meie koduvalda
puudutavates küsimustes ning aktiivselt osaleda ühiskondlikus elus.
Uueks aastaks on plaanid suured
ning planeeritud üritusi leidub peaaegu igas kalendrikuus. Üks tähtsamaid ettevõtmisi on Saue valla
noortevolikogu ametlik loomine
ning aktiivi moodustamine. Juba
11. jaanuaril kell 11 ootame kõiki
aktiivseid noori osalema Laagri kultuurikeskuses toimuvale mõttehommikule. Astume üheskoos samme
meie noortevolikogu loomise poole.
Laupäeval, 25. jaanuaril algusega kell 11 toimub Laagri kultuuri-

keskuses Saue valla noorte tänuüritus
SÄRTS 2014. Üritusele on oodatud
kõik, kellel huvi Saue valla noortetöös
osalemise vastu. „Särtsul“ kuulame
head muusikat, saame teada, mida
uut toob aasta 2014 valla noortele ja
kuidas saaks osaleda loodavas noortevolikogus, ning mis kõige tähtsam
– täname kõiki 2013. aastal millegi
erilisega silma jäänud sauevallakast
noori. Üritus saab olema tore ning
loodetavasti ei jää see ühekordseks
projektiks.
Valime Särtsu
Siinkohal kutsumegi teid kõiki üles
esitama kandidaate Saue valla noore
Särtsu tunnustusele. Kui teie teate
mõnda noort inimest meie vallas, kes
on olnud silmapaistev ning teinud
oma koduvallas rohkem, kui temalt
on oodatud, siis kahtlemata tuleks

temast märku anda. Kirjutage sauevallanoored@gmail.com ning lisaks
nimele ja tunnustatava kontaktidele
tutvustage natukene lähemalt, miks
just see noor on tunnustust väärt.
Vaadakem enda ümber ning tunnustagem neid, kes on selle auga välja
teeninud.
Aktiivne noor, tule ja saa osa meie
tegemistest! 2013. aasta näitas, et
meie vallas on teotahtelisi ning tublisid noori, kes on valmis koduvalla
elu korraldamisel sõna sekka ütlema
ning panustama oma aega ja energiat
valla noortetöö edendamisesse. 2014
on meie valla noortele veelgi vägevam ning teguderohkem aasta. Ära
jää maha! Kindlasti ärge unustage
Facebookis külastada lehte Saue valla
noored, kuna kõige värskemat informatsiooni noortetööst võib leida just
sellelt lehelt.
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KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

Hind 1,09 €/min
Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis:
www.hiromantia.eu

KÕIK POTTSEPATÖÖD:
kaminad, ahjud, pliidid,
soojamüürid - remont ja
ehitus.
Töödel garantii.
Tel. 56 65 18 12 Ivar

HAMBAARST MERLE KALDMA
VÕTAB VASTU UUEL AADRESSIL
TALLINN, ÕISMÄE, MEISTRI 22
KAB.202, TELEFON 6571534
ANU KOITLA HAMBARAVI
MEELDIVA KOHTUMISENI

SAUE VALLALEHT

SAUE LOOMAKLIINIK
Avatud: E-R 15.00-19.00
Sooja 1, Saue tel. 600 3382
www.sauekliinik.ee
KODUVISIIDID

Koduvald

Stora Enso Packaging
AS tegeleb lainepapist
pakendite tootmisega.
Asume Tänassilma
tehnopargis
(Laagri Maksimarketist
üle Pärnu maantee)

Tööd saab

AVATUD!

VÄRVIMINE,
REMONT,
KERETÖÖD,
REHVITÖÖD.
E-R 9.00-18.00
tel. 658 1242
54 56 81 83
Paldski mnt. ääres

OPERAATOR
Töö kirjeldus

Masinatöö korraldamine: seadistamine, opereerimine, kvaliteedi
järgimine, pakkimine. Töö on füüsiline.

Nõudmised kandidaadile

Täpsus, kohusetundlikkus, arvutioskus, pingetaluvus, ohutu ja korrektse
töökeskkonna hoidmise oskus.

Ettevõte pakub

Väljaõpet, tulemuspalka, saksalikule töökorraldusele püüdlevat
keskkonda, kindlat töösuhet, kaasaegseid olmetingimusi, tasuta
sportimisvõimalusi, kindlustust õnnetusjuhtumite vastu, arenguvõimalusi
operaatorina.

Asukoht: Piirimäe 10, Tänassilma tehnopark Harjumaa
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja (vahetustega)
Koduleht: www.storaensopack.com
Sooviavaldus ja CV palume saata toomas.janes@storaenso.com

*Autode remont,
keevitus ja värvimine
*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla
AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee

PAKUN
RAAMATUPIDAMISTEENUST
VÄIKEETTEVÕTETELE.
INFO: 52 30 474

INDIVIDUAAL ÕMBLUS, RÕIVASTE
PARANDUS, KARDINATE ÕMBLUS
--------------------Lõive Tärn, Keskväljak 5 KEILA
(kiriku plats, apteegi maja, III korrus)
Info: 6781 661; 5660 4341

Pürenee mäestikukoera 7 kuune
isane kutsikas otsib endale kodu.
Ilus ja potentsiaalne näitusekoer.
Olemas EKL tõutunnistus, mikrokiip,
vaktsineeritud ja mikrokiip. Info
www.echodechien.com 56951142,
echodechien@gmail.com. Marion

TOITUMISNÕUSTAMINE
Tervislik toitumine, kaalu
langetamine,
seedeprobleemid.
Tel 51 55376
toitumisnoustaja@hotmail.com

